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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA ANALISI MIKROBIOLOGIKOETARAKO ERREAKTIBOAK ETA 

LAGINAK PRESTATZEA Berariazkoa 
Kodea  UF0224: 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Analisia eta kontrola 
Profesionaltasun-ziurtagiria Saiakuntza mikrobiologikoak eta bioteknologikoak Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Saiakuntza mikrobiologikoak. Iraupena 150 

Mikroorganismoak zenbatzea, bakartzea eta identifikatzea, eta haien 
jarduera biologikoa zehaztea 80 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Lagin-moten analisi mikrobiologikoa 
Iraupena 

30 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0054_3 SAIAKUNTZA MIKROBIOLOGIKOAK EGITEA, ETA EMAITZEN BERRI EMATEA gaitasun-
ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laginak prestatzea, laginketa-faseak eta trazabilitatea azalduz, eta laginok saiakuntza mikrobiologikoaren hasierako baldintzetara 
egokituz. 

EI1.1 Lagina analisirako nola prestatzen den deskribatzea, fluxu-diagrama sekuentziala eta ordenatua erabiliz eta fase bakoitzaren 
ezaugarriak zehaztuz.  
EI1.2 Laginetan behar diren diluzioak kalkulatzea eta egitea, hasierako laginean zeuden mikroorganismoen balioespena egin ahal 
izateko. 
EI1.3 Trazabilitatea eta saiakuntzaren ziurgabetasuna bermatzeko eragiketen sekuentzia erregistratzea. 
EI1.4 Lagina mikroskopioan aztertu ahal izateko, prestatzean jarraitu behar diren faseen edukia azaltzea. 
EI1.5 Lagina manipulatzean gerta daitezkeen kontaminazio-motak azaltzea, eta garbitzeko, desinfektatzeko edo esterilizatzeko produktu 
egokia aukeratzea. 

A2: Lagin mikrobiologikoak aberastu, erein eta inkubatzeko prozesua egitea. 
EI2.1 Erabili beharreko erreaktiboen ezaugarri orokorrak deskribatzea, bai eta hazkuntza-motaren arabera erreaktiboak prestatzeko 
modua ere. 
EI2.2 Hazkuntza-inguruneko kontzentrazioa eta aberasteko sistemak zehazteko behar diren kalkuluak egitea. 
EI2.3 Hazkuntza-ingurune solidoko ereite-plaka prestatzea, analizatu nahi den mikroorganismoari dagokion ereite-teknika erabiliz. 
EI2.4 Inkubaziorako funtsezko parametroak aztergai den mikroorganismoaren arabera zehaztea, eta inkubazioa doitasunez egiten dela 
kontrolatzea. 
EI2.5 Mikroorganismoen bideragarritasuna ziurtatuko duen aberastu aurreko etapa noiz eta nola egin behar den identifikatzea. 
EI2.6 Hondakinak eta laginak, erabili ondoren, desagerrarazteko prozesua gauzatzea, ongi kudeatzeko erabili diren arauak 
deskribatuz. 

 
Edukiak 
1.  Erabilitako materialaren garbiketa. 

- Beirazko materiala eta tresneria garbitu, desinfektatu eta esterilizatzea. 
- Hazkuntza-inguruneak esterilizatzea. 

2.  Hazkuntza-inguruneak prestatzea. 
- Prestatzeko teknikak. 
- Hazkuntza-ingurunearen kontzentrazioa zehazteko kalkuluak. 
- Hazkuntza-inguruneen sailkapena. 
- Hazkuntza-ingurune solidoak eta likidoak prestatzea. 
- Hazkuntza-inguruneak biltegiratzea. 

3.  Laginak prestatzea. 
- Laginak analisirako hartzea. 
- Diluitzaileak. 
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- Birrindu eta homogeneizatzea. 
4.  Laginak ereitea. 

- Diluzio hamartarrak eta diluitzaile-motak. 
- Ereiteko teknikak. 
- Sakoneko ereiteak eta gainazalekoak. 
- Inkubatzeko funtsezko parametroak. 
- Esterilizatzeko eta hondakinak desagerrarazteko metodologia. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion 

probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako 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: Saiakuntza mikrobiologikoak eta bioteknologikoak 
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