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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
KAIOLETAKO HAZKUNTZEN EKOIZPEN-PLANA 

Berariazkoa 

Kodea  UF0261 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak gizentzea Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Kaioletan gizentzea Iraupena 170 

Kaioletan gizentzeko teknikak, hazkuntza-motaren arabera. 80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Kaioletan hazitako azken produktua prestatzea 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0019_2 URETAKO ESPEZIEAK KAIOLETAN GIZENTZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-
burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Espezie bakoitzaren ekoizpen-planaren garapena hazkuntzaren faseetara egokitzea. 

EI1.1 Ustiategi akuikola motak espezie jakin baten gizentzearekin erlazionatzea, kaioletako akuikulturaren abantailak eta eragozpenak 

adieraziz.  

EI1.2 Ekoizpen-prozesua deskribatzea, hura fasetan, eragiketatan eta zereginetan banatuz. 

EI1.3 Kaiola flotatzaileen kokapenari dagokionez, bilatzea zer kausa-erlazio dagoen ingurumen-inpaktuaren eraginarekin eta itsasoko 

ezaugarri fisikoekin.  

EI1.4 Deskribatzea zer ezaugarri edo neurri izan behar dituen instalazio batek ekoizpen jakin baten beharrei erantzuteko, eta instalazio 

horri laguntzeko lehorrean zer instalazio behar diren. 

EI1.5 Ekoizpen-jardueren kronograma bat egitea, emandako dokumentazioa kontuan hartuta. 

EI1.6 Hazkuntza baten kasu praktiko batean: 

-  Instalazioaren egitura-elementuen eskema bat egitea. 

-  Sareen inbentarioa ikuskatzea eta behar diren erosketak proposatzea. 

-  Instalazioaren puntu kritiko posibleen zerrenda egitea. 

-  Ekipo, ontzi osagarri eta sistema elektrikoak aztertzea, ezarritako protokoloei jarraituz. 

-  Instalazio, ekipo, erreminta eta materialen erabilerako mantentze-lanen programa bat egitea. 

-  Ekoizpen-datuak erregistratzea eta daturik garrantzitsuenak identifikatzea. 

-  Datu garrantzitsuak hautatzea, ekoizpen-planaren aplikazioari buruzko txostenak egiteko. 

A2: Laneko programa antolatzea, zer material, ekipo eta langile behar diren kontuan hartuta. 

EI2.1 Haztegi baten eskema edo planoa egin, eta adierazi non dauden hazkuntza-eremuak, makinak eta beharrezko instalazioak. 

EI2.2 Hazkuntzaren fase bakoitzean protokoloak aplikatzeko dauden material-behar egokien inbentarioa egitea. 

EI2.3 Beharrezko ekoizpen-jardueren programazio bat egitea, dagokion Gantten diagramaren bidez. 

EI2.4 Instalazioen eta ekipoen erabilerari dagozkion segurtasun- eta higiene-beharrak identifikatzea. 

EI2.5 Instalazioetako langileek egin beharreko lanak deskribatzea. 

EI2.6 Kasu praktiko batean: 

-  Erabilgarri dauden baliabideak eta langileak kontuan hartuz egitekoak banatzea eta sinkronizatzea. 

-  Hazkuntza-faseen garapena laburbiltzen duten egoera-orriak egitea. 

 
Edukiak 

1. Akuikultura ekoizpen-sistema:  
-  Kaioletako akuikultura. Beste akuikultura-mota batzuekin dituen aldeak. Kaioletako akuikultura-ustiapen bat jartzea, beste 

akuikultura-mota batzuekin alderatuta. 

-  Kaioletako akuikulturaren gaur egungo egora. Hazkuntza-espezieen taxonomia. 

-  Kaioletako akuikulturaren bilakaera. 

-  Kaioletako akuikulturari aplikatzen zaion araudia. 
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2. Kaioletako hazkuntza-instalazioak 
-  Kaiola flotatzaileen kokapena aukeratzeko irizpideak: 

o Uren kalitatea 
o Urak berritzea 
o Olatuak 
o Sakonera 
o Haizea 
o Beste jarduera batzuetako erabilerekiko bateragarritasuna 
o Inguruneko biodibertsitatearen azterketa 

-  Instalazioen kokalekuari aplikatzen zaion legedia  

-  Hazkuntzako egitura-motak: kaiola flotatzaileak eta ur azpiko kaiolak 
o Hazkuntza-instalazioen egitura-elementuak 
o Hazkuntza-sistema desberdinen flotagarritasuna. 
o Kaiolak ainguratzeko sistemak: ainguratze-sistemak eta ainguratzea osatzen duten elementuak  
o Sare-motak eta garbiketa-sistemak. 
o Zefalopodoak hazteko sistemak 

-  Kaioletan hazteko ekipoak: 
o Sailkagailuak  
o Elikadura-sistemak: plataformak eta elikagailu automatikoak 
o Sareak garbitzeko makinak 
o Faktore abiotikoen neurgailuak 
o Ontziz aldatzeko ponpak 
o Txertatzeko ekipoak 

- Uzta biltzeko ekipoak 

- Lehorreko instalazio osagarriak: sare-biltegia, pentsu-biltegia, laborategia, eta abar. 

Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipoak eta produktuak. 

-  Itsasontziak: laneko ontziak, ontzi osagarriak eta uzta biltzeko ontziak 

-  Instalazioak zaintzeko eta kontrolatzeko sistemak 

-  Instalazio flotatzaileetako laneko arriskuen prebentzioa. NBEak 

-  Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipoak eta produktuak 

 

3. Kaiola bateko instalazioen eta ekipoen erabilerako mantentze-lanak.  
-  Erabilerako mantentze-lanen kronogramen sinkronizazioa, Gantten diagrametan 

-  Sareetako inkrustakorren aurkako tratamendua 

-  Sareak edo hazkuntzako beste egitura batzuk konpontzea 

-  Ingurumena babesteko araudia 

-  Materialak birziklatzea 

 

4. Ekoizpenaren programazioa 
-  Ekoizpen-planak egiteko irizpideak. Oinarrizko kontzeptuak 

-  Ekoizpen-planak interpretatzea 

-  Instalazioak dimentsionatzea.  

-  Hazkuntzako espezie desberdinei dagozkien lanen sekuentziazioa 

-  Gantt-en diagramak. Egiteko eta interpretatzeko metodoak 

-  Hazkuntzan parte hartzen duten giza baliabideen organigrama eta funtzioak 

-  Ekoizpenaren erregistroko eta kontroleko elementuak. Egoera-orrien prestaketa 

 

5. Hazkuntza-kaiolen instalazio baterako inbentarioen kontrola 
-  Ekipoak eta materialak biltegiratzeko sistemak 

-  Kontrol-taulak: izakinak, altak eta bajak 

-  Ekipo, material eta elikagaiak berritzeko sistemak 
-  

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
 

Sartzeko irizpideak 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
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– 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 urte baino gehiagokoentzako 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: Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak gizentzea 
 


