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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA FITOPLANKTON-EKOIZPENAREN PROGRAMAZIOA  
Espezifikoa 

Kodea  UF1218 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Elikagai biziaren ekoizpena Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Fitoplankton-ekoizpena Iraupena 140 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Fitoplankton-hazkuntzarako teknikak Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0017_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Instalazioaren hornidura fitoplankton-hazkuntzaren fase bakoitzera egokitzea, ekoizpen-aurreikuspenen arabera. 

EI1.1 Mikroalgen hazkuntza-instalazio baten ezaugarriak deskribatzea, azken ekoizpena kontuan hartuz. 

EI1.2 Mikroalgen hazkuntza-fase bakoitzean protokoloak aplikatzeko behar diren materialen eta ekipoen inbentarioa egitea. 

EI1.3 Materialak eta ekipoak aztertzea, ondo funtzionatzen dutela egiaztatzeko. 

EI1.4 Fitoplanktona ekoizteko eremuko instalazio, ekipo eta tresnen erabilerarekin lotutako segurtasun- eta mantentze-neurriak 

identifikatzea. 

EI1.5 Mikroalgen hazkuntzan sortutako ingurumen-alderdiak aintzat hartzea. 

A2: Ekoizpen-planaren garapena langileen, materialen eta hazkuntza-inguruneen izakinetara egokitzea . 

EI2.1 Ekoizpen-prozesuaren etapak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 

EI2.2 Hazkuntza-fase bakoitzerako ezarritako helburuak lortzeko egin behar diren jarduerak deskribatzea. 

EI2.3 Eginkizun bakoitza egiteko behar diren giza baliabideak zerrendatzea. 

EI2.4 Ekoizpen-prozesuaren kronograma bat interpretatzea. 

EI2.5 Hazkuntza-faseen garapena laburbiltzen duten egoera-orriak prestatzea. 

EI2.6 Fitoplankton-hazkuntzaren eremuko puntu kritikoak identifikatzea. 

Edukiak: 
1. Mikroalgen hazkuntza-unitate bateko instalazioak eta ekipamendua. 

– Mikroalgen ekoizpen-eremuak haztegi batean. 
–  Mikroalgen hazkuntzan erabilitako ura tratatzeko sistemak (iragazpen mekanikoa, mikroiragazpena, desinfekzioa, esterilizazioa, 

pasteurizazioa, berotzea, hoztea).  
–  Instalazioetako ekipamendua: besteak beste, ponpak, iragazkiak, automatismoak eta laborategiko materiala. 
–  Aireztatze- eta gas-sistemak. Gas-motak. Hazkuntza-kontzentrazioak. 
–  Mantenugaiak dosifikatzeko sistemak. 
–  Hazkuntzan erabilitako produktu kimikoak.  
� Segurtasun-fitxak.  
� Ingurumenean duten eragina. 

–  Makineria, zirkuitu, ekipo eta materialen erabilerako mantentze-lanenn kronograma. 
–  Parametroen erregistroa: 
� Tresnak. Neurketa-sistemak. 
� Neurketa-ekipoen eraginkortasuna kalibratzea eta egiaztatzea. 

–  Izakinen kontrola eta materialaren inbentarioa.  
–  Mikroalgen ekoizpeneko formularioak eta egoera-orriak betetzea. 
–  Mikroalga-hazkuntzaren ingurumen-alderdiak.  
–  Hondakinak biltzeko plana eta isurpenen tratamendua. 

2.  Baliabideak antolatzea zooplankton-hazkuntzako instalazio batean. 
–  Hazkuntza baten sekuentziazioa: Uztaren hasiera eta segimendua. 
–  Interakzioa beste ekoizpen-sekzio/-eremuekin. 
–  Mikroalgen hazkuntza-unitate bateko ekoizpenaren kronograma. 
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–  Lanen sekuentziazioa.  
–  Mikroalgen hazkuntza-unitate bateko talde-dinamika. 
–  Mikroalgen hazkuntza-instalazio bateko puntu kritikoen eskuliburua. 

3.  Fitoplanktonaren hazkuntza-instalazioetako inbentarioen kontrola 
–  Ekipoak eta materialak biltegiratzeko sistemak. 
–  Egoera-orriak: izakinak, altak eta bajak. 
– Ekipo, material eta mantenugaiak berritzeko sistemak. 
 

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 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: Elikagai biziaren ekoizpena.   


