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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA ARRAIN- ETA ITSASKI-KONTSERBEN ELABORAZIOA 
Berariazkoa 

Kodea  UF1224 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Arrantzako produktuak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Arrain-kontserben eta -gazituen elaborazioa Iraupena 110 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Erdi-kontserben, gazituen, ketuen eta eskabetxeen elaborazioa Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0318_2: ARRANTZAKO PRODUKTUEN KONTSERBAK, ERDI-KONTSERBAK ETA GAZITUAK 
EGITEA, ELIKAGAIEN SEGURTASUNEKO ETA KALITATEKO ARAUEI JARRAIKIZ gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB6 lanbide-
burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Higiene pertsonaleko eta orokorreko neurriak aztertzea eta garbiketa-eragiketak egitea arrantzako kontserba-industrian  

EI1.1 Ekipamenduek nahiz instalazioek bete behar dituzten baldintza higienikoak azaltzea. 
EI1.2 Ekipamenduetan eta instalazioetan baldintza higienikoei eusteko jardunak jardun horiek ez egiteak dakartzan arriskuekin lotzea. 
EI1.3 Kontserba-industrian aplikatu beharreko higiene pertsonaleko neurriak deskribatzea eta neurri horiek ez betetzearen ondoriozko 
efektuekin lotzea. 
EI1.4 Higiene pertsonaleko neurrien artetik prozesuaren eta/edo norbanakoaren egoeretan aplikatu beharrekoak bereiztea. 
EI1.5 Arrantzako eraldatuen industriaren araudi orokorra eta jardunbide egokien gidak aplikatzea, alderatzea eta horri buruzko iritzi 
kritikoa ematea. 
EI1.6 Ekipamenduen garbiketa-, prestaketa- eta mantentze-eragiketak egitea eta eskakizunak identifikatzea. 

A2: Arrain- eta itsaski-kontserben elaboraziorako makinen eta ekipamenduen prestakuntzako eta lehen mailako mantentze-lanetako 
neurriak aztertzea. 

EI2.1 Ekipamenduak identifikatzea aplikatu beharreko tratamendu-motaren eta produkzio-programaren arabera. 
EI2.2 Produktuen elaborazioan erabiltzen diren makinen eta ekipamenduen eta horien erregulazioko eta kontroleko gailuen atalak eta 
funtsezko osagaiak, funtzionamendua eta aplikazioak azaltzea. 
EI2.3 Arrain-kontserben elaborazio-ekipamenduen mantentze-lanei eta erabilerari buruzko argibideetan oinarrituta, honako hauek 
identifikatzea: 

- 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. 

EI2.4 Makinen eta ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI2.5 Adierazitako ingurune-baldintzak (argia, tenperatura, aireztapena eta hezetasuna) lotzea. 

A3: Arrainen eta itsaskien kontserba-enpresetako produkzio-baliabideen higiene-gabeziak, horien hondamen-egoerak edo -mailak, eta lan-
ohiturek produktuen eta kontsumitzaileen segurtasunean eta osasungarritasunean dituzten ondorioak ebaluatzea. 

EI3.1 Janariaren osagai kimiko-nutrizionalen eta mikrobiologikoen ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Elikagaiak sailkatzea jatorriaren, egoeraren, konposizioaren, nutrizio-balioaren eta araudiaren arabera. 
EI3.3 Elikagaien eraldaketen jatorria eta agente eragileak nahiz transmititzeko eta ugaltzeko mekanismoak identifikatzea. 
EI3.4 Elaborazioan edo manipulazioan kontserbek izandako alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina balioestea, eta 
kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI3.5 Elikagai-jatorriko intoxikazio edo toxiinfekzioak eta osasunean dituzten ondorioak zerrendatzea, eta alterazioekin eta agente 
eragileekin lotzea kontserba-industrian. 

A4: Arrain-kontserbetarako pasteurizazio- eta esterilizazio-tratamenduak aplikatzea. 
EI4.1 Pasteurizazio- eta esterilizazio-prozesuen oinarriak eta prozedurak deskribatzea. 
EI4.2 Elaboratutako produktu batean izan ohi diren mikroorganismoak sailkatzea eta bereiztea tratamendu termikoen aurrean izaten 
duten erantzunaren arabera. 
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EI4.3 Tratamendu-formak eta -mailak horien ondorioz sortzen diren arrain-kontserben motekin lotzea. 
EI4.4 Tratamendu termikoak elaborazioko eta ontziratzeko prozesu osoan aplikatzeko eragiketen funtzioa arrazoitzea. 
EI4.5 Produktu-mota guztietarako tratamenduaren zikloa eta baremoak identifikatzea eta justifikatzea.  
EI4.6 Arrain- edo itsaski-produktuak pasteurizatzeko edo esterilizatzeko prozesu batean: 

- Autoklabe edo pasteurizazioko galdara egokia hautatzea. 
- Kargatu eta ixteko, eta ireki eta husteko eragiketak behar bezala egitea. 
- Esterilizazio/penetrazioko kurba ebaluatzea (tenperaturak, presioak, denborak) eta bidezkoak diren doikuntzak ondorioztatzea. 
- Hozte-tenperaturak eta -denborak egiaztatzea. 
- Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak aplikatzea. 
- Tratatutako produktuaren ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzea. 

EI4.7 Kontserba-industriaren azpisektoreak identifikatzea, baita produktu elaboratuak eta fabrikazio-prozesuak ere. 
A5: Latak betetzeko eta ixteko prozesua egitea eta kontrolatzea ekipamendu eta makina espezifikoekin. 

EI5.1 Ontzi-motak identifikatzea eta ontzi egokiena hautatzea, arrainen tamaina, edukiera eta diseinua kontuan hartuta, tratamendu 
termikoan produktua bermatuta egon dadin. 
EI5.2 Latak bete baino lehentxeago garbitu direla egiaztatzea, biltegiratzean metatutako zikinkeria desagerrarazteko. 
EI5.3 Latak betetzeko eta arrainak eta itsaskiak sartzeko prozesua eskuz edo automatikoki baina zehaztutakoaren arabera egin dela 
egiaztatzea. 
EI5.4 Aldez aurretik egokitu diren eta beteta dauden ontzien barruan hutsa lortzeko prozesua gidatzea eta egitea. 
EI5.5 Betetako ontzietan airearen ebakuazioa egin dela eta ontziaren burualdeko espazioan huts partziala lortu dela egiaztatzea, 
kontserban alteraziorik gerta ez dadin. 
EI5.6 Latak betetzeko prozesuak honako hauek kontrolatzen direla egiaztatzea: tenperatura, burualdeko espazio librea eta ontziaren 
pisua, ezarritakoaren arabera. 
EI5.7 Ixteko eragiketak egitea tapa ontziaren gorputzarekin lotuta eta, hartara, itxiera hermetikoa lortzen da. 
EI5.8 Latak ixteko prozesuan kakoztadura bikoitzaren eragiketa egitea. Hartara, erabateko hermetikotasuna lortzen da. 

 
Edukiak: 
1. Kontserba-sektorea: Produktu elaboratuak eta fabrikazio-prozesuak. 

- Bildutako azpisektoreak. 
- Sailkapenak. Motak eta ezaugarriak 
- Araudiak. Jatorrizko deiturak eta bermeak, espezifikoa, kalitateari dagokiona, ekologikoa. Merkatua. 

2. Kontserbazio-tratamenduetarako ekipamenduak. 
- Unitate klimatikoak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, segurtasuna 

erabileran. 
- Pasteurizazio-galdarak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, 

segurtasuna maneiuan. 
- Esterilizagailuak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, segurtasuna 

maneiuan. 
- Pasteurizazio- eta apertizazio-prozedurak. 

3. Tratamendu termikoak arrantza-produktuetan. 
- Esterilizazioaren oinarri fisikoak. 
- Mikroorganismoen desagerraraztea.  
- Esterilizazio-motak produktuaren arabera 
- Arrain- eta itsaski-kontserben tratamendu termikorako ekipamenduak. Sailkapenak. Motak eta ezaugarriak.  
- Kontrol-parametroak. 

4. Ontzien eta ontziratzeko eta enbalatzeko materialen manipulazioa kontserba-industrian. 
- Ontzia: materialak, formatuak, itxierak, araudia. 
- Itxiera hermetikoak egiteko teknologia: metala, beira, laminatuak. Kontrola. 
- Ontziak osatzea "in situ". 
- Enbalajea: funtzioa, materialak, araudia. 
- Etiketak: araudia, informazioa, motak, kodeak. 
- Ontziratze-eragiketak kontserba-industrian: 

• Ontzien manipulazioa eta prestaketa. 
• Betetzeko prozedurak. 
• Ixteko sistemak. 
• Egiaztapenak prozesuan eta azken produktuan. 
• Ontziratzeko makinak: funtzionamendua, prestaketa, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, maneiua. 
• Etiketatzea: jartzeko eta finkatzeko teknikak. 
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5. Elikagai-segurtasuna eta higienea arrain-kontserben industrian. 
- Higieneari buruzko araudia eta erregelamenduak arrain- eta itsaski-elaboratuetan. 
- Higiene pertsonala, janariaren manipulazioa. 
- Ekipamendu, makina eta instalazioen garbiketa eta mantentze-lanak. 
- Ingurune-egoera arrantza-kontserben industrian. 
- Arrantza-produktuen eraldaketen jatorria eta agente eragileak. 

 
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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