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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
AZKEN PRODUKTUA HAZKUNTZA-PARKE BATEAN 
PRESTATZEA  Espezifikoa 

Kodea  UF0842 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Bi kuskuko moluskuen gizentzea Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Moluskuak hazkuntza-parkean gizentzea Iraupena 170 

Bi kuskuko moluskuen parkeko ekoizpena programatzea 60 

Parkean moluskuak lortzeko, ereiteko eta haien hazkuntzaren 
bilakaera kontrolatzeko teknikak 

 

80 

 

 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Azken produktua hazkuntza-parke batean prestatzea 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0284_2ko LB6 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hazkuntza-parkeetan lortutako azken produktua biltzea, merkaturatzeko.  

EI1.1 Merkaturatuko den produktuaren kalitate-irizpideak ezagutzea. 
EI1.2 Azken produktua hazkuntza-sistemaren arabera biltzeko sistemak deskribatzea.  
EI1.3 Moluskuen sailkapen-sistemak ezarritako kalitate-irizpideen arabera deskribatzea. 
EI1.4: Azken produktuaren bilketako laneko arriskuak identifikatzea. 

 
A2: Hazkuntza-parkeetan lortutako azken produktua prestatzea, merkaturatzeko. 

EI2.1 Manipulazio-eragiketetan produktuaren kalitatean eragin lezaketen faktoreak deskribatzea. 
EI2.2 Produktua prestatzeko sistemak zehaztea, espeziearen arabera.  
EI2.3 Azken produktua merkaturatzeko prestakuntza-prozesua deskribatzea.  
EI2.4 Azken produktua manipulatzean sortzen diren hondakinak identifikatzea eta haiek kudeatzeko prozedurak deskribatzea. 

Edukiak: 

1.  Parkeko hazkuntzetako azken produktuaren uzta. 
- Itsaski-bilketako arteak edo makinak (uzta biltzeko makina mekanikoak) hautatzea. 
- Biltzeko metodologia.  
- Azken produktua sailkatzeko eta estabulatzeko teknikak. 
- Parkeko hazkuntzetako azken produktuaren kalitate-irizpideak. 
 

2.  Parkeko hazkuntzetako azken ekoizpena merkaturatzea. 
- Azken produktua merkaturatzeko kanalak. 
- Merkaturatzeari dagokion osasun-informazioa. 
- Moluskuen prestakuntzako higiene- eta osasun-baldintzak. 
- Azken produktua merkaturatzeari dagokion legedia. 

 

3.  Indibiduoak parketik garraiatzea.  
- Garraio-mota. 
-  Estabulazio-baldintzak. 
- Garraioaren parametros fisiko-kimikoak. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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: Bi kuskuko moluskuen gizentzea.   


