
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA ARRANTZAKO PRODUKTU IZOZTUEN ELABORAZIOA 
Berariazkoa 

Kodea  UF1226 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Arrantzako produktuak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Arrain-produktu izoztuen eta kozinatuen elaborazioa Iraupena 110 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Arrain-produktuen oreen, pasten, aurrekozinatuen eta kozinatuen 
elaborazioa  Iraupena 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator  UC0319_2 OINARRIAN ARRAINA EDO ITSASKIAK DITUZTEN OREAK, PASTAK, IZOZTUAK ETA 
PLATER KOZINATUAK EDO AURREKOZINATUAK EGITEA, PRODUKTUEN KALITATEA ETA HIGIENEA BERMATUTA gaitasun-ataleko 
LB2, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hotz industriala aplikatzeko prozedurak aztertzea eta produktuak hoztea, izoztea eta mantentzea. 

EI1.1 Industrian kontserbazio-tratamendu moduan erabiltzen diren hozteko, izozteko eta mantentzeko prozesuen oinarria deskribatzea 
eta prozedurak bereiztea. 
EI1.2 Hotzeko eta izoztutako arrain-produktuen motak eskatzen duten hotz-tratamenduaren formekin eta mailekin lotzea. 
EI1.3 Hotz-tratamenduen aplikazioa aurretiazko prestakuntzako eta elaborazioko eragiketekin, kontserbazioko bestelako 
tratamenduekin eta ontziratzearekin lotzea. 
EI1.4 Tratamendu-parametroak identifikatzea eta justifikatzea hotzeko edo izoztutako produktu-mota guztietarako. 
EI1.5 Arrainetan eta itsaskietan oinarrituta egindako produktuak hozteko edo izozteko prozesuan: 

- Ganbera edo ekipamendu egokiak hautatzea eta produktuari dagozkion parametroak (espezifikoak eta mantentzekoak) 
finkatzea horietan. 

- Ganberak, tunelak eta izozkailuak kargatzea eta ixtea. 
- Kontrol-grafikoak balioestea (tenperatura, denbora) eta egin beharreko doikuntzak ondorioztatzea. 
- Mantentzean edo prozesu osoan kontrol-parametroak (tenperaturak, gas-oreka) sistematizatzea. 
- Anomalien presentzia detektatzea eta neurri aringarriak proposatzea. 
- Ekipamenduen maneiuaren eta produktuen higiene-neurri espezifikoak aplikatzea. 
- Hotzaren bidez tratatutako produktuaren ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzea. 

A2: Laginak hartzea eta lehengaien eta arrain-produktu elaboratuen oinarrizko kalitate-parametroak berehala zehazteko saiakuntza eta 
proba organoleptikoen metodoak aplikatzea. 

EI2.1 Arrainen eraldatuen industrian erabiltzen diren laginketako prozedurak eta metodoak azaltzea eta loturiko tresnak ezagutzea eta 
maneiatzea. 
EI2.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI2.3 Eskatutako datuak eta analisietan lortutakoak erraz maneiatzea lortzeko oinarrizko kalkuluak (matematikoak eta kimikoak) egitea. 
EI2.4 Lagina prestatzeko eragiketak (diluzioa, kontzentrazioa, homogeneizazioa, lehortzea) ezagutzea eta egitea, gero analisi kimikoa 
edo mikrobiologikoa egiteko. 
EI2.5 Oinarrizko eta ohiko zehaztapenak egitea lehengaiei eta arrain-produktu elaboratuei dagokienez, kalitate-parametroak lortzeko; 
horretarako, kasu bakoitzean adierazitako prozedura eta tresneria erabiliko dira. 
EI2.6 Produktuen ezaugarri organoleptikoak balioestea test sentsorialen edo bidezko dastatzeen bitartez. 

A3: Puntu kritikoen kontrolean eta detekzioan erabilitako metodologia maneiatzea, baita produktuen identifikazioan eta trazabilitatean 
erabilitakoa ere. 

EI3.1 Izan daitezkeen arriskuak (biologikoak eta ez-biologikoak) eta hartu beharreko prebentzio-neurriak identifikatzea. 
EI3.2 Prozesua kontrolpean dagoen ala ez jakiteko aukera ematen duen egiaztapen-sistema ezartzea. 
EI3.3 Beharrezkoak diren ekintza zuzentzaileak gauzatzea. 
EI3.4 Erregistro guztiak betetzea. 
EI3.5 Arrantza-produktuen identifikazioa eta trazabilitatea gauzatzea produkzio-prozesu osoan. 
EI3.6 Industrian ezarritako kalitatea kudeatzeko sistemei eusten parte hartzea 
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A4: Arrainen eta itsaskien produktu izoztuen industrian erabiltzen diren ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko makinak eta 
ekipamenduak behar bezalako trebetasunarekin erabiltzea. 

EI4.1 Ontziratzeko eta enbalatzeko erabiltzen diren materialak identifikatzea, enbalatzeko formatuak zerrendatzea eta horien 
erabilgarritasuna justifikatzea. 
EI4.2 Arrainak eta itsaskiak eraldatzeko industrian erabiltzen diren ontziratze-metodoak bereiztea. 
EI4.3 Ontziak "in situ" prestatzeko, betetzeko, ixteko eta etiketatzeko eragiketak identifikatzea eta ezaugarriak adieraztea. 
EI4.4 Ontziratzeko makina nagusien eta elementu osagarrien osaera eta funtzionamendua deskribatzea eta operatibotasun-baldintzak 
adieraztea. 
EI4.5 Etiketetan nahitaez txertatu beharreko informazioa, informazio gehigarria eta kodeen esanahia azaltzea. 
EI4.6 Enbalajea egitea eta kontrolatzea, eta arrantzako produktuetara egokitutako teknikak eta materialak erabiltzea. 
EI4.7 Ontziratzeko eta etiketatzeko erabili behar diren ontziak eta materialak ezagutzea eta horien egokitasuna balioestea. 
EI4.8 Makinak maneiatzea, ongi funtzionatzen dutela gainbegiratzea eta ontziratze-parametroak finkatutako mugen barruan izatea. 
EI4.9 Segurtasun-neurri espezifikoak aplikatzea makinen maneiuan 

 
Edukiak: 
1. Ontziratzeko eta enbalatzeko materialak. 

- Ontzia: materialak, formatuak, itxierak, araudia. 
- Ontziak osatzea "in situ". 
- Enbalajea: funtzioa, materialak, araudia. 
- Etiketak: araudia, informazioa, motak, kodeak. 

2. Arraina izoztea eta hoztea. 
- Hotzaren bidezko kontserbazio-tratamenduak. 
- Hozteko eta izozteko prozedurak 
- Arrainen eta itsaskien desizoztea. 
- Hotz-ganberak eta atmosfera kontrolatuko ganberak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako 

mantentze-lanak, segurtasuna erabileran. 
- Izozkailuak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, segurtasuna 

erabiltzean. 
- Hotza produzitzeko sistemak. 
- Hotz-produkzioaren oinarriak. 
- Lurrungailuak. Konpresoreak. Kondentsadoreak. 
- Fluido hoztaileak. 
- Hozte eta izozte kriogenikoa. 
- Izozte-tunelak. 
- Hidrocooling-a. 

3. Ontziratze-eragiketak arrain-produktu izoztuen industrian. 
- Ontzien manipulazioa eta prestaketa. 
- Betetzeko prozedurak. 
- Ixteko sistemak. 
- Egiaztapenak prozesuan eta azken produktuan. 
- Ontziratzeko makinak: funtzionamendua, prestaketa, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, maneiua. 
- Kontserbazioa atmosfera kontrolatuan. 
- Etiketatzea: jartzeko eta finkatzeko teknikak. 

4. Enbalatze-eragiketak arrain-produktu izoztuen industrian. 
- Paketeen osaera-teknikak. 
- Multzokatzeko metodoak. 
- Enbalatze-ekipamenduak: funtzionamendua, prestaketa, maneiua, lehen mailako mantentze-lanak. 
- Errotulatze-teknikak. 
- Kalitate-autokontrola ontziratzean eta enbalatzean. 

5. Autokontrol-sistemak aplikatzea. 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia (puntu kritikoak). 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren autokontrol-sistema. 
- Trazabilitatea eta elikagaien segurtasuna. 
- Elikagaien sektoreko borondatezko arau nagusiak (BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 eta 

bestelakoak). Azterketa eta interpretazioa. 
6. Laginak hartzea. 

- Laginketa-teknikak. 
- Kontzeptua, ezaugarriak eta laginaren konposizioa. 
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- Laginak hartzeko puntuak eta moduak, eskuzko metodoak eta metodo automatikoak. 
- Laginketarako tresnak. 
- Laginak identifikatzeko, erregistratzeko eta eramateko sistemak. 
- Laginak hartzeko prozedurak kontserba-industrian. 
- Kasu praktikoak lehengaietan, aribideko produktuetan eta amaitutako produktuetan (arrainak). 

7. Lehengaien eta produktuen analisia. 
- Kalitate-parametroak zehazteko oinarri fisiko-kimikoak. 
- Analisi-metodoak. 
- Oinarrizko eta tarteko zehaztapen kimikoak. 
- Ezaugarri organoleptikoak balioesteko testak. 
- Arrainen produktu elaboratuen dastatzea. 

 
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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