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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA LAGIN-MOTEN ANALISI MIKROBIOLOGIKOA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0226: 
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 Mikroorganismoak zenbatzea, bakartzea eta identifikatzea, eta haien 

jarduera biologikoa zehaztea 
Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0054_3: SAIAKUNTZA MIKROBIOLOGIKOAK EGITEA, ETA EMAITZEN BERRI EMATEA gaitasun-
ataleko LB6 lanbide-burutzapenarekin, industriako analisi mikrobiologikoei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Teknika mikrobiologikoak mantenugai-laginei eta ingurumeneko laginei nahiz lagin farmazeutikoei aplikatzea. 

EI1.1 Mantenugaietako bakterio patogenoak eta eragin ditzaketen toxina-motak eta gaixotasunak erlazionatzea. 
EI1.2 Mikroorganismoek mantenugaietan eragiten dituzten aldaketa kimikoak azaltzea, bai eta kontserbatzeko gehigarriak eta 
tenperatura erabiltzearen garrantzia ere. 
EI1.3 Mikroorganismo patogenoen detekzio eta zehaztapen zuzenak egitea. 
EI1.4 Mantenugaien legeria, legeria farmazeutikoa eta beste arau mikrobiologiko batzuk erabiltzea, laborategiko analisien emaitzen 
aldakuntza kalitate-irizpideen bidez kontrolatuz. 
EI1.5 Atmosfera itxi eta irekietan dauden mikroorganismoak teknika analitikoen bidez identifikatzea, eta emaitzak baloratzeko 
ingurumen-legeria erabiltzea. 
EI1.6 Uraren kalitatea ezaugarri mikrobiologikoen arabera zehaztea, teknika analitikoak aplikatuz eta, emaitzak baloratzeko, legezko 
araudia eta erregelamendu tekniko-sanitarioa erabiliz. 
EI1.7 Arrisku farmazeutiko edo sanitarioen adierazle gisa definitutako bakterio patogenoak deskribatzea. 
EI1.8 Esterilitate-probak eta ontziak aseptikoki betetzeko probak egitea, ezarritako prozedurei jarraituz. 

 
Edukiak 
1.  Mantenugai-laginetako analisi mikrobiologikoak. 

- Elikagaietan egoten diren ohiko mikroorganismoak. 
- Elikagaietako bakterio patogenoak eta gaixotasun kutsakorrak. 
- Elikagaien deskonposizioko mikroorganismoak. 
- Elikagaien kontaminazioa. 
- Elikagaiak kontserbatzeko gehigarriak eta tenperatura. 
- Elikagaietako aldakuntzak. 
- Kontaminazio fekala dagoelako adierazle diren bakterio enterikoak. 
- Elikagaietako legeria. 
- Arau mikrobiologikoak. 
- Erregelamendu tekniko-sanitarioa. 

2.  Ingurumen-laginetako analisi mikrobiologikoak. 
- Gune itxietan eta irekietan dagoen aireko mikroorganismo-edukia. 
- Airearen analisi mikrobiologikorako teknikak. 
- Aireko mikroorganismoen kontrolerako teknikak: UV erradiazioak, agente kimikoak, iragazketa eta fluxu laminarra. 
- Legeria. 

3.  Uraren analisi mikrobiologikoak. 
- Uraren kalitate sanitarioa. 
- Lur gaineko uretako eta hondakin-uretako mikroorganismo nagusiak. 
- Hondakin-uretako mikroorganismo koliformeak eta patogenoak. 
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- OEB5 eta OEK. 
- Kontaminazioaren adierazle gisa erabiltzen diren mikroorganismoak. 
- Aerobio mesofiloak, erabateko aerobioak, psikrofiloak, enterobakterioak, E. coli, klostridioak, sulfito-erreduzitzaileak, Salminella, 

Shigella, Listeria eta Legionella. - Hornidurari eta kalitate-kontrolari buruzko legeria eta erregelamendu tekniko-sanitarioa. 
4.  Beste analisi mikrobiologiko batzuk. 

- Produktu farmazeutikoei aplikatutako analisiak. 
- Garbiketa- eta hozte-sistemetan eta aire girotukoetan dauden mikroorganismoak. 
- Papereko eta kartoiko mikroorganismoak. 

 
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 UF0225 Mikroorganismoak zenbatzea, bakartzea eta identifikatzea, eta 
haien jarduera biologikoa zehaztea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Saiakuntza mikrobiologikoak eta bioteknologikoak 
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