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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
LEHORREKO INSTALAZIO BATEKO HAZKUNTZAKO AZKEN 
PRODUKTUAREN MANIPULAZIOA Berariazkoa 

Kodea  UF0266 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak gizentzea Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Lehorreko instalazioetan gizentzea Iraupena 170 

Lehorreko instalazio bateko ekoizpen-plana 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Gizentzeko teknikak lehorreko instalazio batean 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0020_2 URETAKO ESPEZIEAK LEHORREKO INSTALAZIOETAN GIZENTZEA gaitasun-ataleko LB6 
lanbide-burutzapenarekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Azken produktua merkaturatzeko prestatzea. 

EI1.1 Indibiduoak ontziratu edo merkaturatu aurretik haiekin egin beharreko manipulazio-prozesuak deskribatzea. 

EI1.2 Manipulazio-eragiketetan kalitate-aldaketak kontrolatzeko kontuan izan behar diren neurriak deskribatzea. 

EI1.3 Hiltzeko sistema bakoitza azaltzea,produktua merkaturatzeko irizpideen arabera 

EI1.4 Kontserbazio-metodoak deskribatzea, espezieak eta garraio-kondizioak kontuan hartuta. 

EI1.5 Lehorreko instalazioetan hazitako indibiduoen komertzializazioko kasu praktiko batean: 

- Indibiduoen uzta biltzea, ezarritako kalitate-irizpideak kontuan hartuta. 

- Produktua merkaturatzeko prestatzea. 

EI1.6 Azken produktua manipulatzean sortzen diren hondakinak identifikatzea eta haiek kudeatzeko prozedurak deskribatzea 
 

Edukiak 

1. Lehorreko instalazioetako hazkuntzako azken produktuaren manipulazioa 
-  Lehorreko instalazioetako despiskatze-sistemak: salabardoa, uhal garraiatzaile jarraituak eta sareak 

-  Lehorreko hazkuntza-instalazio batetik datorren azken produktuaren kalitate-irizpideak 

- Hiltzeko sistemak 

-  Azken produktua paketatzeko eta etiketatzeko sistemak 

-  Produktuaren kontserbaziorako tratamenduak: hotz-katea produktuaren kontserbazioan 

-  Lehorreko instalazioetan hazitako azken produktuaren prestaketako laneko arriskuen prebentzioa: 
o Arrisku ohikoenei antzematea. Ekipoen eta makineriaren erabileran kontuan izan behar diren neurriak. 
o Segurtasun-arauak Norbera babesteko ekipoak eta neurriak 

 

2. Lehorreko instalazioetako produktuen elikadura-higienea 
-  Araudi higieniko-sanitarioa 

-  Produktuak oker erabiltzearen ondorio diren arrisku sanitarioak 

 

3. Lehorreko instalazioetako ingurumen-alderdiak 
-  Lehorreko hazkuntzak sortzen dituen ingurumen-alderdien identifikazioa 

-  Hondakinen tratamendua: plastikoak, pentsu iraungia, hildako indibiduoak, produktu kimikoak, iragazkiak, algak 

-  Instalazio-mota honi dagokion ingurumen-araudia 
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C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
 

Sartzeko irizpideak 

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 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. 
 


