
Euskal Enplegu Zerbitzua  

 1 

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA LEHORREKO AKUIKULTURAKO INSTALAZIOAK PRESTATZEA  
Espezifikoa 

Kodea  UF1046 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Uretako espezieak gizentzeko jarduerak Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Uretako espezieak gizentzeko jarduerak lehorreko instalazioetan Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Gizentzeko teknikak lehorreko akuikulturako instalazioetan Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1306_1eko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Sistemen eta ekipoen mantentze-lanak egiteko programak interpretatzea eta aplikatzea, protokoloak eta eskuliburuak erabiliz. 

EI1.1 Instalazioetako makinak, ekipoak eta materialak aztertzea. 
EI1.2 Ur- eta aire-hodien funtzionamendua aurrez ezarritako funtzionamenduarekin konparatzea. 
EI1.3 Hazkuntza-kondizioak kontrolatzeko automatismo-sistemak deskribatzea. 
EI1.4 Aire-, ur- eta oxigeno-instalazioen puntu kritikoak identifikatzea. 
EI1.5 Garbitzeko produktuak eta materialak edo ekipoak zerrendatzea, eta aplikazio-dosia kalkulatzea. 
EI1.6 Instalazioaren erabilerako mantentze-lanak egiteko kasu praktiko batean: 

- Elementu suntsikorrak ordezkatzea.  
- Ekipoen eta material suntsikorren inbentarioa egitea. 
- Elementu suntsikorren kontsumoa erregistratzea. 

 
A2: Uretako espezieak estabulatzeko instalazioak eta ekipoak egokitzea, arduradunaren argibideak kontuan hartuz. 

EI2.1 Indibiduoak jasotzean kontuan hartu beharreko jarraibideak deskribatzea, garraio-kondizioak kontuan hartuz. 
EI2.2 Behar bezala jaso ahal izateko indibiduoek bildu behar dituzten kalitate-irizpideak zerrendatzea. 
EI2.3 Indibiduoen biometriak prestatzeko eta kontrolatzeko makinak eta ekipoak identifikatzea. 
EI2.4 Jasotako argibideak kontuan hartuz loteak prestatzeko kasu praktiko batean: 

- Tangak prestatzea aurrez ezarritako hazkuntza-kondizio batzuetarako. 
- Uraren parametro fisiko-kimikoak egiaztatzea eta egonkortzea, espeziearen eskakizunen arabera. 
- Indibiduoak garraiobidetik hazkuntza-tangara lekualdatzea. 

EI2.5 Indibiduoen aklimatazio-uneko portaera aurrez definitutako portaera-patroiekin erlazionatzea. 
EI2.6 Instalazioetako ohiko garbiketa-lanak eta erabili beharreko materialak eta produktuak identifikatzea. 

Edukiak: 
1. Akuikultura lehorreko instalazioetan 

- Akuikultura eta akuikultura-motak: industriala, iraupenekoa eta birpopulatzea. 
- Akuikulturaren eboluzioa eta gaur egungo egoera lehorreko instalazioetan. 
- Akuikultura-sistemak: estentsiboa, erdiintentsiboa, intentsiboa. 
- Lehorreko instalazioetan haz daitezkeen espezieak. Haztegietako espezieen oinarrizko morfologia, anatomia, fisiologia eta ekologia. 
- Lehorreko hazkuntza-instalazioei aplikatu beharreko oinarrizko legedia. 

 

2. Lehorreko hazkuntza-instalazioak 
- Hazkuntzarako tanga- eta putzu-motak.  Ezaugarriak, diseinua eta materialak. 
- Ura hartzeko, banatzeko eta ateratzeko sistemak. 
� Ponpa-motak. 
� Ura iragazteko sistemak. 
� Ura berotzeko eta hozteko sistemak. 
� Ura birzirkulatzeko sistemak. 
� Ura garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko ekipoak. 

- Hazkuntza-ingurunea aireztatzeko eta oxigenatzeko sistemak. 
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- Instalazioaren kontrol- eta alarma-sistemak: automatismoak. 
 

3. Lehorreko instalazioen erabilerako mantentze-lanak. 
- Lehorreko instalazioen erabilerako mantentze-lanak eta hazkuntzetan duten eragina. 
- Instalazioen eta ekipoen erabilerako mantentze-lanetarako protokoloak: protokoloak interpretatzea eta aplikatzea. 
- Lehorreko instalazioetako laneko arriskuen prebentzioa. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 

Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Uretako espezieak gizentzeko jarduerak.   


