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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
MIKROORGANISMOAK ZENBATZEA, BAKARTZEA ETA 
IDENTIFIKATZEA, ETA HAIEN JARDUERA BIOLOGIKOA 
ZEHAZTEA 

Baldintzatua 

Kodea  UF0225 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Analisia eta kontrola 
Profesionaltasun-ziurtagiria Saiakuntza mikrobiologikoak eta bioteknologikoak Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Saiakuntza mikrobiologikoak. Iraupena 150 

Analisi mikrobiologikoetarako erreaktiboak eta laginak prestatzea 40 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 
LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lagin mikrobiologikoak mikroskopioz aztertzea. 

EI1.1 Mikroskopio optikoaren funtsezko atalak deskribatzea, eta atal bakoitzaren funtzioa eta mikroorganismoak aztertzeko duten 
aplikazioa azaltzea. 
EI1.2 Laginak behaketa mikroskopikoetarako prestatzea. 
EI1.3 Lagina finkatzeko fasea egin ez zaien prestakinak esterilizatzea. 
EI1.4 Mikroskopioen garbiketa eta prebentziozko mantentze-lanak egitea. 

A2: Laborategian mikroorganismoak zenbatzea, bakartzea eta identifikatzea. 
EI2.1 Mikroorganismo-familia nagusiak bereiztea, haien ezaugarriak eta dituzten ondorioak azalduz, eta zenbatzearen helburua 
interpretatuz. 
EI2.2 Mikroorganismo batek markatzaile (adierazle edo indize) gisa erabiltzeko izan behar dituen ezaugarriak zehaztea eta 
mikroorganismo-mota horiek hautatzeko irizpideak azaltzea. 
EI2.3 Mikroorganismo-mota bakoitza eta laborategian identifikatzeko erabiltzen diren metodoak erlazionatzea. 
EI2.4 Lagin batean dauden mikroorganismo-motak bereiztea, identifikazio-teknika orokorrak eta espezifikoak hautatuz eta aplikatuz. 
EI2.5 Identifikazio-teknika orokorrak eta espezifikoak aplikatzea, lagin batean dauden mikroorganismo-motak bereiziz. 
EI2.6 Mikroorganismo-koloniak segurtasun-neurriak betez zenbatzeko teknikak aplikatzea, beharrik gabeko arriskuak eta 
kontaminazioak saihestuz. 
EI2.7 Mikroorganismoak azkar detektatzeko teknikak aplikatzea, galkorrak direlako edo denbora gutxi irauten dutelako osasun 
publikorako arazo izan daitezkeen laginetan. 
EI2.8 Mikroorganismoak tipifikatzeko teknika genetiko eta immunologikoetan oinarritutako probak identifikatzea. 

A3: Jarduera biologikoak zehazteko teknika mikrobiologikoak aplikatzea. 
EI3.1 Antibiotikoen eta jarduera biozida eta/edo bioestatikoa duten beste substantzia batzuen jarduera antimikrobiarra aztertzea. 
EI3.2 Bitaminen eta beste hazkuntza-faktore batzuen ekoizpena detektatzeko erabil daitezkeen atal biko hazkuntza-inguruneak egitea. 
EI3.3 Jarduera entzimatikoa saiakuntza biokimikoen bidez zehaztea. 
EI3.4 Biodegradazio- eta bionarriadura-saiakuntzak hartzigailuak erabiliz egitea. 

A4: Analisietan lortutako emaitzen baliagarritasuna ebaluatzea erregistroak interpretatuz eta zenbakizko kalkuluak eginez. 
EI4.1 Lortutako emaitzak aztertzea, koherentzia eta baliagarritasuna zehaztuz, behar diren unitateetan emanda dauden aztertuz, 
emaitza ezohikoren bat baztertu behar den adieraziz edo parametro beraren emaitza desberdinen batez besteko balioak eman behar 
diren esanez. 
EI4.2 Zenbaketa egitean lortutako emaitzak interpretatzea balioen edo probabilitateen taulak erabiliz, finkatutako arauen edo 
gomendioen arabera. 
EI4.3 Lortutako emaitzak euskarri egokietan erregistratzea, emaitzak aztertuz eta dagokion txostena erredaktatuz.  
EI4.4 Laborategian lortutako emaitzei oinarrizko kontzeptu estatistikoak aplikatzea. 
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Edukiak 
1. Mikrobiologiako kontzeptu orokorrak. 

- Mikroorganismoen zelula-egitura. 
- Mikroorganismo-motak. 
- Mikroorganismo-familia nagusien ezaugarriak. 
- Mikroorganismoen hazkuntza. 

2. Laginak mikroskopioz behatzea. 
- Mikroskopia optikoaren funtsak. Mikroskopio optiko konposatuaren erabilera eta mantentze-lanak. 
- Prestakin mikroskopikoak eta behaketak. 
- Prestakin freskoak, tindatuak, koloratzaile-motak eta tindaketa-motak. 

3. Mikroorganismoen hazkuntzarako baldintza orokorrak. 
- Mantenugai egokiak eskura izatea. 
- Hazkuntza-inguruneak behar bezalako sendotasuna izatea. 
- Oxigenoa eta beste gas batzuk dauden (ala ez dauden). 
- Hezetasun-baldintza egokiak. 
- Inguruko argia. 
- pH-a. 
- Tenperatura. 
- Hazkuntza-ingurunearen esterilitatea. 

4. Mikroorganismoak zenbatzea, bakartzea eta identifikatzea. 
- Hazkuntza-ingurune solidoan kolonien eraketan oinarritutako metodoak (prozedura klasikoak, automatizazioa). 
- Mintz-iragazkiak erabiltzen dituzten teknikak. 
- Kopuru probableenaren teknika. 
- Mikroorganismo-zelulen zuzeneko zenbaketan edo masa zelularraren estimazioan oinarritutako metodoak. 
- Mikroorganismoen jarduera metabolikoaren neurketan oinarritutako probak. 
- Mikroorganismo-zelulen osagaien zehaztapenean oinarritutako probak. 
- Inkubazio-tenperaturak. 
- Zenbatze-teknikak. 
- Identifikatze-teknikak. Proba biokimikoak (API metodoak). 

5. Jarduera biologikoetarako analisi mikrobiologikoak. 
- Biodegradazio-, bionarriadura- eta biorremediatze-analisiak. 
- Analisi immunologikoak eta mikroorganismoen jardueraren analisia. 
- Antibiogramak, bitamina-ekoizpena, jarduera entzimatikoaren zehaztapena. 

6. Analisi mikrobiologikoen kalitate-kontrola. 
- Kalitate-irizpideak. 
- Trazabilitatea, kalitatea ziurtatzea eta beste kalkulu batzuk. 

 
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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du: UF0224 Analisi mikrobiologikoetarako erreaktiboak eta laginak 
prestatzea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Saiakuntza mikrobiologikoak eta bioteknologikoak 
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