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IZENA 
GAZTAGINTZA 
 

KODEA 
INAE0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Esnekiak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA012_2 Gaztagintza (2004ko otsailaren 20ko 295/2004 Errege Dekretua eta 2005eko irailaren 16ko 1087/2005 Errege 
Dekretuaren aldaketak) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Lehengaiak hartzeko eta egokitzeko eragiketak eta esnearen aurretiko tratamenduak egitea, eta gaztak egitea, azken 
produktua biltegiratzea eta kontserbatzea, ekipamenduak eta metodoak erabiltzeari dagokionez espezifikazio teknikoei 
jarraikiz; baldintza higieniko-sanitarioei eutsiz, laneko segurtasunari eta higieneari buruz nahiz ingurumena babesteari buruz 
ezarritako arauak betez. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0027_2 Esnea eta bestelako esne-lehengaiak jasotzeko eta biltegiratzeko eragiketak eta aurretiko tratamenduak 

egitea eta gidatzea. 
- UC0028_2 Gaztak egiteko prozesuak kontrolatzea eta gidatzea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Hainbat tamainatako establezimenduak gaztak egiteko industrietan. Honako funtzio-eremu hauetan gauzatzen du bere 
jarduera: hartzea, produzitzea (ekipamenduak prestatzea, eragiketak egikaritzea eta kontrolatzea, produktuaren kalitatea) 
eta biltegiratzea (produktuak biltegiratzea eta bidaltzea). 

 
Ekoizpen-sektoreak 
Esnegintza. 

 
Lanbideak edo lanpostuak 
7704.1023 Gaztagilea. 

8160.1325 Gaztak eta antzekoak egiteko makinen operadorea. 

7704.1032 Esnekiak egikaritzeko langileak. 

7704.1041 Esnea tratatzeko langilea. 
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8160.1110 Esnekiak tratatu eta egiteko makinetako operadorea oro har. 

8160.1013 Esnea eta deribatuak tratatzeko aginte-panelaren operadorea. 

Esne-prozesatzailea. 

Biltegiratzailea/Ontziratzailea. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA  
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
 

ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0027_2 (ZEHARKAKOA) 
Esnea jasotzea, biltegiratzea eta aurretiko 
tratamenduak gauzatzea 

150 

UF1178: Esnea eta bestelako 
lehengaiak jasotzea eta 
biltegiratzea. 

80 

UF1179: Esnearen aurretiko 
tratamenduak 70 

MF0028_2 
Gaztak egitea 160 

UF1180: Gaztak egiteko 
oinarrizko prozesuak 90 

UF1181: Gaztak ontzea eta 
ontziratzea 70 

MP0248 
Gaztagintzako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80   

Iraupena, guztira 390 
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II LANBIDE-PROFILA  

 
 
 
 

1. gaitasun-atala 
ESNEA ETA BESTELAKO ESNE-LEHENGAIAK JASOTZEKO 

ETA BILTEGIRATZEKO ERAGIKETAK ETA AURRETIKO 
TRATAMENDUAK EGITEA ETA GIDATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

GAZTAK EGITEKO PROZESUAK KONTROLATZEA ETA 
GIDATZEA 
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1. gaitasun-atala: 
ESNEA ETA BESTELAKO ESNE-LEHENGAIAK JASOTZEKO ETA 
BILTEGIRATZEKO ERAGIKETAK ETA AURRETIKO TRATAMENDUAK 
EGITEA ETA GIDATZEA 

 

Kodea: UC0027_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Esne-industrian laneko higiene- eta segurtasun-arau espezifikoak eta esne-industriako elikagaien segurtasunari 
buruzko arauak aplikatzea, eta arau horiek betetzen direla kontrolatzea. 

BI1.1 Higiene pertsonalari buruz ezarritako arauak jardunbide egokien eskuliburuen edo giden arabera aplikatzen 
dira, elikagai-produktuen segurtasun- eta osasungarritasun-baldintzak bermatzeko. 
BI1.2 Esne-industrietako lan-eremuei eta instalazioei produkzioak eskatzen dituen estandar higienikoen barruan 
eusten zaie. 
BI1.3 Ekipamenduen eta makinen «in situ» garbiketak eskuzko eragiketen edo garbiketa-instalazio edo -modulu 
automatikoen bitartez egiten eta kontrolatzen dira. 
BI1.4 Enpresaren segurtasun- eta larrialdi-planetan ezarritako arauen arabera jarduten da, plan horietan bildutako 
ekintza prebentibo eta zuzentzaileak gauzatuz. 
BI1.5 Hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko eragiketak ingurumena babesteko arauak betez egiten dira.  

LB2: Esne-lehengaiak jasotzea beren kalitatea kontrolatuz. 
BI2.1 Egiaztatzen da eskatzen diren baldintzak (teknikoak eta higieniko-sanitarioak) betetzen dituztela garraiobideek. 
BI2.2 Salgaiaren dokumentazioan azaltzen diren datuak erosketa- edo eskaera-aginduko datuekin erkatzen dira, eta, 
hala badagokio, txosten bat egiten da kantitateari, egoerari, kalteei eta galerei dagokienez egon daitezkeen akatsei 
buruz. 
BI2.3 Lehengai osagarrien pisuak eta jasotako kantitateak erregistratu egiten dira ezarritakora egokitzen ote diren 
egiaztatzeko. 
BI2.4 Laginak eragiketaren argibideetan azaltzen den moduan, kantitatean eta dagokion tresnekin hartzen dira. 
BI2.5 Ezarritako «in situ» analisiak edo entseguak egiten dira, emaitzak eskatzen den zehaztasunez lortuz. 
BI2.6 Lagina ezarritako kodeak eta metodoak kontuan hartuta identifikatzen da eta eramaten da laborategira. 
BI2.7 Proben emaitzak produkturako eskatzen diren espezifikazioekin erkatzen dira, eta, hala badagokio, produktua 
erabiltzeko baimena ematen da. 
BI2.8 Lehengaiak ezarritako prozeduren arabera onartzen eta baztertzen dira, eta horrekin lotutako informazioa 
erregistratzen da. 

LB3: Lehengaiak biltegiratzea eta kontserbatzea produktuen eskakizunak kontuan hartuta. 
BI3.1 Lehengaiak biltegietan, tangetan eta ganberetan banatzen dira lehengaien ezaugarriak (mota, kategoria, lotea, 
iraungipen-data) kontuan hartuta, eta ezarritako irizpideei jarraikiz, eskuragarri dagoen biltegiratze-bolumenaren 
aprobetxamendua hoberena izan dadin. 
BI3.2 Salgaiak beren osotasuna bermatzeko eta beren identifikazioa eta manipulazioa errazteko moduan kokatzen 
dira. 
BI3.3 Biltegien, tangen eta ganberen aldagaiak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, argia eta aireztapena) produktuak 
kontserbatzeko errekerimenduen edo eskakizunen arabera kontrolatzen dira. 
BI3.4 Egiaztatzen da gune fisikoak eta biltegian erabiltzen diren ekipamenduek eta baliabideek higieneari eta 
segurtasunari buruzko legezko araudia betetzen dutela. 
BI3.5 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
ez aldatzeko moduan. 

LB4: Esnearen aurretiko tratamenduak gidatzea, kalitatea kontrolatuz. 
BI4.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua eta instalazioak garbi eta baldintza egokietan daudela erabili ahal izateko. 
BI4.2 Ekipamenduak ezarritako produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira. 
BI4.3 Gelditzeko eta/edo abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien 
arabera egiten dira. 
BI4.4 Prozesuak desaireztatzeko, higienizatzeko, gaingabetzeko, termizatzeko, pasteurizatzeko, hozteko, 
homogeneizatzeko eta kontzentratzeko eragiketetan —etorkizuneko erdilanduetarako oinarri gisa edo azken 
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produktuan oinarrizko gai estandarizatu gisa balio izango dutenetan— gidatzen dira, laneko argibideetan ezarritako 
jarraibideak kontuan hartuta. 
BI4.5 Prozesuaren parametroak eta produktuaren ezaugarriak produkzioak irauten duen bitartean kontrolatzen dira 
ezarritako mugen barruan egoteko, eta desbideratzerik izanez gero, prozedurari buruzko eskuliburuan biltzen diren 
ekintza zuzentzaileak gauzatzen dira. 
BI4.6 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti, ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betez. 
BI4.7 Ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 
BI4.8 Esnegaiak ezarritako moduan, denboran eta baldintzetan bidaltzen dira, eta eskatutako datuak erregistratzen 
dira. 

LB5: Normalizazio-eragiketak gidatzea, produktuaren kalitatea eta estandarizazioa bermatuz. 
BI5.1 Egiaztatzen da eta bermatzen da nahasketak egiteko oinarri gisa erabiliko diren eta stockean dauden 
esnegaien tenperaturak eta kalitate-parametroek gai horiek erabili ahal izateko ezarritako baldintzak betetzen 
dituztela. 
BI5.2 Ezarritako nahasketak instalazioak gidatuz egiten dira, erdilandu bakoitzaren ezaugarrien arabera. 
BI5.3 Azken nahasketa espezifikazioetan ezarritako parametroen barruan dagoela bermatzeko ezarritako nahitaezko 
lagin-hartzeak eta analisiak egiten dira. Desbideratzeen kasuan, dagozkion doiketak eta zuzenketak egiten dira 
nahasketa formulazioan aipatzen diren marjinen barruan egon dadin. 
BI5.4 Ezarritako tratamendu termikoak eta ezarritako mantentze-baldintzak, baleude, produkzio-prozesuaren 
hurrengo fasera igaro aurretik egiten dira. 

LB6: Esnea jasotzeko eta esnearen aurretiko tratamenduak gauzatzeko prozesuaren fluxua kudeatzea ezarritako 
programaren arabera, produkzio-prozesuak jarrai dezan ahalbidetuz. 

BI6.1 Egiaztatzen da manipulazioa eta barne-garraioa baliabide egokiekin egiten direla, produktuak ez hondatzeko 
eta beren baldintzak ez aldatzeko, eta lehengaiaren eta azken produktuaren arteko kontaminaziorik izan gabe. 
BI6.2 Esnea eta bestelako gaiak ezarritako denbora-epeetan eta ezarri bezala entregatzen dira, produkzio-erritmoa 
eta prozesuaren jarraitutasuna ez aldatzeko. 
BI6.3 Tangen erabilerari eta garbiketei dagokienez baliabideak optimizatuz eta murrizteak minimizatuz egiten dira 
eragiketak. 
BI6.4 Lanpostuaren adierazleak interpretatzen dira eta emaitzen arabera jarduten da. 

LB7: Instalazioen garbiketak eta erabileraren mantentze-lanak edo lehen mailako mantentze-lanak egiaztatzea 
produktuen kalitate mikrobiologikoa bermatzeko. 

BI7.1 Egiaztatzen da lan-eremua garbi eta baldintza egokietan dagoela erabili ahal izateko. 
BI7.2 Garbitzeko eragiketak lan-eremuari buruzko eskuliburuaren eta ezarritako argibideen arabera egiten dira. 
BI7.3 Lanaldi, txanda edo lote bakoitza hasi aurretik edo bukatu ostean garbitzen dira instalazioak, ezarritako arauei 
jarraikiz, eta erabiltzeko prest daudela egiaztatzen da. 
BI7.4 Prozesuaren garbiketa kimikoak tenperaturari, emariari, kontzentrazioari, aldizkakotasunari eta abarri buruz 
ezarritako espezifikazioen arabera egiten dira. Kontrolatzen da garbiketa-prozesuaren etapa guztiak behar bezala 
egiten direla, ezarritako erregistroak eginez. Garbiketa-soluzioen analisiak ezarritako arauen arabera egiten dira. 
BI7.5 Lehen mailako mantentze-eragiketak edo erabilera-eragiketak xedatutako moduan eta ezarritako 
aldizkakotasunez egiten dira. 
BI7.6 Lehen mailako zuzentzaileak ezarritakoaren arabera egiten dira. 

LB8: Jardueraren ondorioz sortzen diren arriskuak eta ingurumenean eragiten dituen ondorioak bereiztea eta ingurunea 
kontrolatzeko, hondakinak berreskuratzeko, arazteko eta desagerrarazteko nahiz laneko arriskuak prebenitzeko eta 
ingurunea babesteko oinarrizko kontrol-eragiketak aplikatzea. 

BI8.1 Sortutako hondakin-motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta arazte-premiaren arabera 
sailkatzen dira. 
BI8.2 Produkzio- edo arazte-prozesuen ingurune-kontrola ahalbidetzen duten programak aztertzen eta kontrolatzen 
dira.  
BI8.3 Parametro horien balioak ingurumena babesteko mantendu edo lortu behar diren eskakizun-estandarrekin edo 
-mailekin erkatzen dira. 
BI8.4 Produkzio-eragiketetan energia eta ura aurrezteko oinarrizko neurriak aplikatzen dira, ezarritako arauaren 
arabera. 
BI8.5 Elikagaien industriako ohiko arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatzen dira, eta ondorioak ateratzen dira. 
BI8.6 Jardun-prozedurak aplikatzen dira suteen, lurrun-ihesen eta produktu kimikoen ihesen kasuan, eta horiek 
kontrolatzeko erabilitako baliabideen ezaugarriak adierazten dira. 
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LB9: Esnea jasotzeko eragiketak eta esnearen aurretiko tratamenduak gidatzea instalazio automatizatuetako panel 
zentraletatik edo kontrol-geletatik.  

BI9.1 Egiaztatzen da eragiketa-menua edo -programa prozesatzen ari den produktuari dagokiola. 
BI9.2 Kontrolatzeko eta neurtzeko tresnak ziurtatzen dira behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko. 
BI9.3 Agindu-puntuak kontrol-sisteman ziurtatzen dira eta martxan jartzen dira laneko argibideetan azaltzen den 
eragiketa-sekuentziari jarraikiz. 
BI9.4 Kontrolatzen da kontrol-sisteman integratutako aldagaien neurriei eusten zaiela etengabe, ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 
BI9.5 Informazioa interpretatzen da eta sistema informatikoetatik ateratzen da. 
BI9.6 Sistemaren parametroak aldatzen dira egin behar den tratamenduaren aldaketen arabera. 
BI9.7 Bestelako aldagaien neurketak, kontrol-sisteman sartuta ez daudenak, tresna egokiak eta ezarritako metodoak 
erabiliz egiten dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Andelak, tangak, balbulak, toberak, edukiontziak, fluidoak garraiatzeko ekipamenduak, iragazkiak, desaireztagailuak, 
ponpa zentrifugatzaileak eta positiboak, termizatzeko, pasteurizatzeko eta hozteko bero-trukagailuak, 
homogeneizagailuak, gaingabetzeko gailuak, mintzak iragazteko, ultrairagazteko eta alderantzizko osmosia gauzatzeko 
ekipamenduak, balantzak, dosifikagailuak, nahasketa-andelak, irabiagailuak, kontrol zentraleko panelak, euskarri 
informatikoak, prozesua kontrolatzeko gelak, laginak hartzeko tresnak, zundak, kalitate-parametroak azkar zehazteko 
aparatuak, datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak, ekipamenduetako eta makinetako babesgailuak, tresneria 
(kaudalimetroak, fase-detektagailuak, tenperatura-zundak, eroankortasuna neurtzeko gailuak, dinamometroak, eta abar), 
garbiketarako ekipamendu automatikoak (CIP) eta garbiketarako eskuzko ekipamenduak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Esne pasteurizatua, termizatua, hoztua, oinarrizko esnea, esne gaingabetua, esne erdigaingabetua, esnegaina, esne 
kontzentratua, erdilanduak (produktu estandarizatua, produktu bakoitzaren lehengai gisa erabiltzen dena prozesatu 
aurretik). 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien, erdilanduen eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben 
emaitzak. Eragiteko moduak. Laneko prozedurei/argibideei buruzko eskuliburuak. Erabileraren mantentze-lanetarako 
argibideak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Txandako gorabeheren 
edo txandakatzeen parteak. Produkzio-plana. Prozesuari buruzko denbora errealeko datuak, parametroak eta egoerak, 
sistema informatikoek ematen dituztenak lanpostuan. 

 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
GAZTAK EGITEKO PROZESUAK KONTROLATZEA ETA GIDATZEA 

 

Kodea: UC0028_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Gaztagintzako ekipamendu eta baliabide osagarriak prestatzea eta erabiltzeko moduan mantentzea, prozedurari 
buruzko eskuliburuen eta erabilerari buruzko argibideen arabera, produkzioa bermatzeko. 

BI1.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua garbi eta baldintza egokietan dagoela erabili ahal izateko. 
BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da gaztagintzako ekipamenduen, 
garraio-sistemen eta bestelako baliabide osagarrien garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta 
egiten dela eta erabiltzeko prest daudela. 
BI1.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak erabilera-eskuliburuetan azaltzen den moduan eta aldizkakotasunean 
gauzatzen dira. 
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BI1.4 Ekipamenduak ezarritako produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira, dagokion eragiketako 
laneko argibideetan azaltzen diren lanabes-aldaketak behar bezala eginez. 
BI1.5 Gelditzeko edo abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien arabera 
egiten dira. 
BI1.6 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti, ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betez. 
BI1.7 Ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

LB2: Hartzidurak kontrolatzea egikaritze-fitxetan azaltzen diren argibideen eta eskakizunen arabera, produktuen kalitatea 
eta higienea bermatuz. 

BI2.1 Egiaztatzen da gaien ezaugarriak eta esneak jasotako tratamenduak produktuaren eta hartzitze-prozesuaren 
eskakizunetara egokitzen direla. 
BI2.2 Hazkuntza abiarazlea edo hartzigarri ama eragiketaren eskuliburuetan eta argibideetan zehaztutako 
baldintzetan prestatzen, manipulatzen eta kontserbatzen da. 
BI2.3 Hartzitzeko ekipamenduak eta baldintzak produktuaren fitxa teknikoan ezarritakoaren arabera hautatzen eta 
erregulatzen dira. 
BI2.4 Egiaztatzen da esne-hartzitzaileak laneko argibideetan ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen direla. 
BI2.5 Hartzigarriak eta bestelako osagai osagarriak esneari edo abiapuntu-produktuari gehitzen zaizkio prestaketa-
fitxan azaltzen den moduan, kantitatean eta unean. 
BI2.6 Prozesuaren parametroak (tenperatura, inkubazio-denbora edo heltze-denbora, pH-a) kontrolatu egiten dira, 
eta desbideratzerik izanez gero, beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak —fitxa teknikoan azaltzen direnak— 
aplikatzen dira. 
BI2.7 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB3: Gaztak fitxa teknikoan azaltzen dena kontuan hartutara egitea, produkzioa bermatuz kantitateari, kalitateari eta 
higieneari dagokionez. 

BI3.1 Egiaztatzen da gaien ezaugarriak eta esneak jasotako tratamenduak egikaritze-eskakizunetara eta gazta-
motara egokitzen direla. 
BI3.2 Gatzagia eragiketari buruzko eskuliburuetan eta argibideetan zehaztutako baldintzetan prestatzen eta 
mantentzen da. 
BI3.3 Gatzatzailea eragiketari buruzko eskuliburuetan eta argibideetan zehaztutako baldintzetan prestatzen, 
manipulatzen eta kontserbatzen da. 
BI3.4 Gazta-upelak eta mozteko, irabiatzeko eta drainatzeko ekipamenduak eragiketa bakoitzaren baldintzetara 
egokitzen dira, fitxa teknikoan azaltzen diren jarraibideak kontuan hartuta. 
BI3.5 Egiaztatzen da upela laneko argibideetan ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen dela. 
BI3.6 Gatzagia egikaritze-fitxan azaltzen den moduan, kantitatean eta uneetan gehitzen da. 
BI3.7 Kontrolatzen da gatzapen-prozesuak irauten duen bitartean, prozesuaren parametroei eta produktuaren 
ezaugarriei ezarritako mugen barruan eusten zaiela, eta desbideratzerik izanez gero fitxa teknikoan azaltzen diren 
neurri zuzentzaileak aplikatzen dira. 
BI3.8 Mozteko eta irabiatzeko prozesua egiten da, mozteko abiadura erregulatuz eta egin behar den gazta-motarako 
egokia den ale-tamaina lortuz eta irabiatze-abiadura, denbora eta tenperatura erregulatuz, laneko argibideetan 
ezarritako jarraibideak kontuan hartuta. 
BI3.9 Gazura kentzea kontrolatzen da; horretarako, gazuraren drainatze-abiadura erregulatzen da eta gatzatua 
lortzen da; horrez gain, hezetasuna egokitu egiten da egin nahi den gazta-motara, eta egiaztatzen da gazura behar 
bezala tratatzen dela fabrikazio-arauen arabera.  
BI3.10 Betetze-mota hautatzen eta egokitzen da, motaren, formaren eta pisuaren arabera molde egokia aukeratuz; 
era berean, aurreprentsaketa edo prentsatzeko modua ere aukeratzen dira; horretarako, presioa erregulatzen da eta 
bira ematen zaio, hala badagokio, gaztari azken forma eta itxiera emateko. 
BI3.11 Gazitze-prozesua kontrolatzen da teknika egokia aplikatuz; horretarako, egiaztatzen da gatzak eta gatzunak 
ezarritako mugetan daudela purutasunari, kontzentrazioari eta tenperatura dagokionez, eta desbideratzerik izanez 
gero, fitxa teknikoan biltzen diren neurri zuzentzaileak aplikatzen dira. 

LB4: Gazten ontzea eta fintzea kontrolatzea eta zaintzea, ganberen ingurune-parametroak ezarriz eta kontrolatuz, gazta 
bakoitzaren ezaugarri organoleptikoak eta kalitate-ezaugarriak lortzeko. 

BI4.1 Egiaztatzen da kokapena, birak ematea, garbiketa eta gainerako manipulazioak egikaritze-fitxan ezarritako 
uneetan, maiztasunarekin eta moduan egiten direla. 
BI4.2 Kontrolatzen da azalean flora jartzea edo ez jartzea egokia dela, egon daitezkeen kontaminazioak 
desagerraraziz eta fitxa teknikoan biltzen diren neurri zuzentzaileak aplikatuz. 
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BI4.3 Ondu bitartean, lokalen ingurune-baldintzak (tenperatura, hezetasuna eta aireztapena) kontrolatzen eta 
erregulatzen dira, ezarritako marjinetan eutsiz, eta desbideratzerik izanez gero, fitxa teknikoan bildutako neurri 
zuzentzaileak aplikatzen dira. 
BI4.4 Ontzearen faseak kontrolatuko dira analisi sentsorial eta fisiko-kimikoaren bitartez. 
BI4.5 Kontrolatzen da ontzea amaitutakoan, gazta ganberetatik ateratzen dela eta atal egokira bidaltzen dela. 
BI4.6 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB5: Gazta-barietateak ontziratzeko eta biltegiratzeko prozesuak egitea. 
BI5.1 Merkataritza-aurkezpena eta/edo aurkezpen sanitarioa dela-eta, ontziratu behar diren gaztak ontziratzen dira, 
ondoren kontserbatzeko ekipamendu eta material egokiak erabiliz, eta egiaztatuz material kontsumigarrien 
prestaketa egokia dela gazta-barietate bakoitza ontziratzeko. 
BI5.2 Makinen eta prozesuen funtzionamendua egokia dela zaintzen da kontrol-gailuekin eta erabilera-eskuliburuak 
kontsultatuz, hala dagokionean; halaber, egiaztatzen da ontziratzea egokia dela bere eraginkortasun praktikoari eta 
bukaera estetikoari dagokionez, laginketaren bitartez, betiere laneko aginduko argibideei jarraikiz. 
BI5.3 Gazten biltegiratzea, kokapena eta kontserbazioa antolatzen da; horretarako, hezetasun-baldintzak eta 
hozkailuen tenperatura-baldintzak eta bukatutako produktu-izakinen biraketak ezartzen dira.  
BI5.4 Erregistroak eta biltegiko izakinen inbentarioa eguneratuta edukitzen dira, izakinak eduki ahal izateko 
merkaturatzeko. 
BI5.5 Ziurtatzen da enbalajea behar bezala egikaritzen dela eraginkortasunari eta legeria betetzeari dagokionez. 
BI5.6 Egiaztatzen da enbalatzeko ekipamenduak eta materialak gazta-mota eta garraiobide-mota bakoitzera 
egokitzen direla. 

 

Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Andelak, tangak, toberak, edukiontziak, fluidoak garraiatzeko ekipamenduak, baheak, desaireztagailua, ponpa 
zentrifugatzaileak, termizatzeko bero-trukagailuak, esne-hartzitzaileak, pasteurizagailuak, esnea hozteko gailuak, 
homogeneizagailuak, balantzak, dosifikagailuak, nahasketa-andelak, irabiagailuak, ontzeko eta jalkitzeko tangak, gazta-
upelak, prentsak, bereizgailuak, moldeak betetzeko linea automatikoak, hozkailuak eta ontzeko ganberak, gatzun-
andelak, ontziratzeko eta enbalatzeko ekipamenduak, kontrol zentraleko aginte informatizatuak, euskarri informatikoak, 
laginak hartzeko tresneria, zundak, kalitate-parametroak azkar zehazteko aparatuak, datuak transmititzeko ekipamendu 
eramangarriak, ekipamenduetako eta makinetako babesgailuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Esne pasteurizatua, gaztaren barietateak, gazura eta gaztanbera. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Laneko 
prozedurei/argibideei buruzko eskuliburuak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-proben 
emaitzak. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ESNEA JASOTZEA, BILTEGIRATZEA ETA AURRETIKO TRATAMENDUAK 

GAUZATZEA 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
GAZTAK EGITEA 

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
GAZTAGINTZAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
ESNEA JASOTZEA, BILTEGIRATZEA ETA AURRETIKO TRATAMENDUAK 
GAUZATZEA 
 

Kodea: MF0027_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0027_2: Esnea eta bestelako esne-lehengaiak jasotzeko eta 

biltegiratzeko eragiketak eta aurretiko tratamenduak egitea eta gidatzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 
 
 

1.1 prestakuntza-atala 
ESNEA ETA BESTELAKO LEHENGAIAK JASOTZEA ETA BILTEGIRATZEA 
 
Kodea: UF1178 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, baita LB1, LB6, 

LB7, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenetan jasotzeari eta biltegiratzeari buruz azaltzen diren alderdiekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Esnekiak prestatzeko erabiltzen den esnearen, bestelako esne-gaien eta produktu osagarrien ezaugarriak adieraztea. 
EI1.1 Lehengaien eta gai osagarrien taldeak eta horien aurkezpenak sailkatzea eta ezaugarriz zehaztea. 
EI1.2 Fisikaren eta kimikaren oinarrizko kontzeptuak —esnearekin eta bestelako lehengai osagarriekin lotuta 
daudenak— deskribatzea (garraztasuna, pH-a, dentsitatea, aterakin lehorra). 
EI1.3 Esnearen osagai nagusiak, ezaugarri fisiko-kimikoak eta osagaiek produktuen ezaugarrietan duten zeregina 
identifikatzea eta ezagutzea. 
EI1.4 Esnearen mikrobiologia eta mikroorganismoen hazkunde-faktoreak deskribatzea: erabilgarriak eta patogenoak. 
EI1.5 Manipulatu bitartean esneak pairatzen dituen alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina 
balioestea eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI1.6 Hotzak eta beroak esnearen propietate fisiko-kimikoetan nahiz mikrobiologikoetan eragiten dituzten ondorioak 
identifikatzea. 
EI1.7 Elikagai-produktuen eraldaketen jatorria eta eraldaketa horiek eragiten dituzten agenteak nahiz transmititzeko eta 
ugaritzeko mekanismoak identifikatzea. 

A2: Instalazioek eta ekipamenduek jasotzegunean bete behar dituzten baldintza higieniko-sanitarioak zehaztea eta 
prozesuaren puntu kritikoak kontrolatzea. 

EI2.1 Esnea eta esne-lehengaiak jasotzeko guneak, tangek eta horiekin lotutako bestelako instalazioek bete behar 
dituzten baldintza tekniko-sanitarioak deskribatzea. 
EI2.2 Higienerik ezaren egoerak identifikatzea, instalazioak gainbegiratzean eta jasotzeko/prestatzeko fasean esku 
hartzen duten langileen kasuan kontuan hartu behar diren jarraibideak adieraziz. 
EI2.3 Eskatzen den garbiketa eta/edo desinfekzioa garbiketa- eta desinfekzio-agente egokiak erabiliz egitea. 
EI2.4 Lehengaiak garraiatzeko baldintza egokiak aipatzea.  
EI2.5 Esnea eta bestelako esne-lehengaiak deskargatzeko eta kokatzeko kontuan hartu behar diren teknikak eta ardurak 
zehaztea. 
EI2.6 Puntu kritikoaren kontzeptua identifikatzea, puntu horiek sor ditzaketen kausak adieraziz, eta egon litekeen akatsa 
puntu kritikotzat hartzeko jarraitutako urratsak zehaztea. 
EI2.7 Elikagaien industriaren prozesuetarako puntu kritikoak izateak eta kontrolatzeak duen garrantzia ez ezik puntu 
kritikoak detektatzeko erabilitako metodologia ere balioestea. 
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A3: Esnea eta esne-lehengaiak jasotzeko, hautatzeko, kontserbatzeko eta barne-banaketa gauzatzeko zereginak egitea. 
EI3.1 Ekipamendu osagarrien elementuak identifikatzea esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeko ekintzan, elementu 
horien atalak bereiziz eta ezagutuz, eta horien funtzionamendua deskribatuz. 
EI3.2 Esne-lehengaiak jasotzeko edo ateratzeko baldintzak definitzea, lehengaien ezaugarriei, kopuruari, babesari eta 
barruko nahiz kanpoko garraioari dagokionez. 
EI3.3 Esnea eta esne-lehengaiak zisternetatik edo garraiobideetatik deskargatzeko baliabide egokiak identifikatzea. 
EI3.4 Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeko eragiketak gauzatzea, behar diren ekipamenduak erabiliz eta baldintzak 
nahiz parametro zehatzak kontrolatuz. 
EI3.5 Adierazitako maiztasunez aplikatzea behar diren garbiketak, bai esnea jasotzeko lineetan eta ekipamenduetan, bai 
esne-zisternetan. 
EI3.6 Biltegiratzeko prozedurak eta baldintzak deskribatzea, kokalekuak, denborak, baliabideak, ibilbideak eta esnea eta 
lehengaiak manipulatzeko teknikak deskribatuz. 
EI3.7 Jasotzeko dokumentazioa eta jasotzeko atalaren barne-erabilerari buruzko dokumentazioa betetzea eta 
izapidetzea. 
EI3.8 Izakinak kontrolatzeko eta ezarritako sisteman erregistratzeko prozedurak aplikatzea. 

A4: Laginak hartzeko eta analisi fisiko-kimikoak eta organoleptikoak egiteko teknikak aztertzea eta sistematizatzea, 
esnearen eta bestelako lehengaien kalitatea eta haien inguruan ezarritako parametroak ziurtatzeko. 

EI4.1 Esnea jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuetan erabilitako laginketa-prozedurak eta -metodoak gauzatzea. 
EI4.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI4.3 Laginak hartzeko modua (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) adieraztea, lagin homogeneoa eta 
adierazkorra lortzeko premia izanik. 
EI4.4 Laginketa-protokoloa interpretatzea, tresneria egokia erabiliz. 
EI4.5 Berehalako eta ohiko zehaztapenetan esku hartzen duten erreaktiboak eta tresneria identifikatzea, kalibratzea eta 
maneiatzea. 
EI4.6 Oinarrizko zehaztapen fisiko-kimikoak egitea esneari eta lehengaiei dagokienez, zehaztutako parametroak 
lortzeko; horretarako, kasu bakoitzean adierazitako prozedura eta tresneria erabiliko dira. 
EI4.7 Esnearen eta bestelako lehengaien ezaugarri organoleptikoak balioestea test sentsorialen bitartez, jasotze-
protokoloak agintzen duenean. 
EI4.8 Lortutako emaitzak baliozkotzea eta dokumentatzea, eta ezarritako parametroen desbideratzeei buruzko txostenak 
egitea. 

A5: Eskakizunak identifikatzea eta esnea nahiz bestelako lehengaiak deskargatzeko, jasotzeko eta biltegiratzeko 
ekipamenduak prestatzeko eta horien lehen mailako mantentze-lanak egiteko eragiketak egitea. 

EI5.1 Makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI5.2 Makinen mantentze-lan prebentiboak edo zuzentzaileak egiteko premiak ezagutzea eta aplikatzea produktuak 
prestatzeko ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanei buruzko argibideak oinarri hartuta. 
EI5.3 Ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI5.4 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen ondorio positiboak eta negatiboak aztertzea. 

A6: Jasotzeko instalazio automatizatuetako edo informatizatuetako panel zentraletatik edo kontrol-gelatik esnea jasotzeko 
eta biltegiratzeko prozesua gidatzea. 

EI6.1 Esne-industrian erabilitako prozesu-kontrolaren sistemak aztertzea, dauden sistemak bereiziz. 
EI6.2 Erabilitako automatizazio-sistemetan datuak eskuratzeko eta tratatzeko erabiltzen den katearen egitura orokorra 
deskribatzea, kate hori osatzen duten elementu funtzionalak eta elementu bakoitzaren ezaugarriak zerrendatuz eta 
azalduz. 
EI6.3 Tresnetan eta prozesuen kontrolean erabilitako nomenklatura, sinbologia eta kodeak interpretatzea. 
EI6.4 Parametroak parametro horiei eragin diezaieketen sistemaren elementuekin lotzea eta erreferentziako 
parametroak eta eragiketen sekuentzia finkatzea. 
EI6.5 Elikagaien industrian erabiltzen diren produkzio-sistema automatizatuak kontrolatzeko erabiltzen diren informazioa 
tratatzeko ekipamenduekin (automata programagarriak, kontroleko ordenagailuak) jardutea eta programa eta menu 
egokiena hautatzea. 
EI6.6 SCADAn adierazten diren osagaiak eta ekipamenduak edo kontrolagailuan erabiltzen den adierazpide-sistema 
identifikatzea. 
EI6.7 Sistemarekin edo ekipamenduekin jardutea datuak, grafikoak edo gorabeherak une egokian atera ahal izateko. 

A7: Laneko arriskuen prebentzioari eta laneko osasunari buruzko arau orokorrak —esnea eta bestelako lehengaiak 
jasotzeko eta biltegiratzeko eragiketei aplikatzen zaizkienak— identifikatzea eta aplikatzea. 

EI7.1 Langileek eta enpresak segurtasun-arloan dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutzea. 
EI7.2 Jasotzeko eta biltegiratzeko eremuan garatu beharreko lana egikaritzeko norbera babesteko beharrezkoak diren 
ekipamenduak identifikatzea eta deskribatzea. 
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EI7.3 Segurtasun orokorreko eta larrialdi-egoerak kontrolatzeko ekipamenduak eta baliabideak identifikatzea eta 
deskribatzea. 
EI7.4 Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeko eta biltegiratzeko guneko ohartarazpen- eta alarma-seinaleak 
ezagutzea. 
EI7.5 Larrialdi-egoeretan, azaltzea nola jarduten den ezarritako kontrol-, ohartarazpen- edo alarma-prozedurei jarraikiz. 
EI7.6 Larrialdi-egoerak lan-ingurunean kontrolatzeko eskuragarri dauden tresnak identifikatzea eta erabiltzea. 

A8: Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzean eta biltegiratzean garatutako jardueretatik ondorioztatutako arriskuak eta 
horiek ingurumenean dituzten ondorioak aztertzea. 

EI8.1 Esnea jasotzeko eta biltegiratzeko jarduerek ingurumenean dituzten eragin-faktoreak identifikatzea. 
EI8.2 Jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuan sortutako hondakin-motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta 
arazte-premiaren arabera sailkatzea. 
EI8.3 Jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuan sortutako hondakinek, kontaminatzaileek eta bestelako afekzioek 
ingurunean eragiten dituzten ondorioak ezagutzea. 
EI8.4 Ingurunea babesteko neurriek —derrigorrezkoek eta borondatezkoek— duten garrantzia justifikatzea. 
EI8.5 Jarduerei aplika dakiekeen ingurumen-araudia identifikatzea. 
EI8.6 Prozesu horrek irauten duen bitartean, lanpostuaren aukeren barruan ur- eta energia-kontsumoak optimizatzeko 
prozesuak eta baliabideak aztertzea. 

 

Edukiak: 

1. Esnea, osaera eta ezaugarriak. 
- Esnea lehengai gisa; osaera eta ezaugarriak azienda-espeziearen arabera. 
- Esnearen propietate fisiko-kimikoak. 
- Esnearen osaera bromatologikoa. 
- Esnearen mikrobiologia: 

• Bakterioak. 

• Legamiak.  
• Lizunak. 

• Birusa. 

- Kontaminazioguneak. Aldeko eta kontrako baldintzak. 
- Mikroorganismoek eragindako nahi ez diren alterazioak, faktore bideratzaileak. 
- Hotzak eta beroak esneari eragiten dizkioten ondorioak eta bere ezaugarriak. 

2. Esnea jasotzeko prozesua. 
- Esnea manipulatzeko eta tratatzeko erabilitako instalazioen, makinen eta lanabesen baldintza higieniko-

sanitarioak. 
- Esnea garraiatzeko sistemak, eskakizunak eta baldintzak. 
- Esne-industrian esnea jasotzeko zirkuitua. 
- Elementu osagarriak; esne-industrian erabiltzen diren ponpak eta balbulak. 
- Esnea neurtzea, laginak hartzea eta kantitateak erregistratzea. 
- Jaso ostean, esnea arazteko eta higienizatzeko sistemak; iragazteko sistemak eta aire-bereizgailuak. 
- Esnea kontrolatzeko ekipamenduak eta metodo azkarrak. 
- Higiene-arauak eta autokontrol-sistemak esnea jasotzeari dagokionez. 

3. Gai osagarriak jasotzea esne-industrietan. 
- Esne-industrietan erabiltzen diren produktu osagarri nagusiak; propietateak eta ezaugarriak. 
- Jasotze-jardueran gauzatzen diren eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Higiene-arauak eta autokontrol-sistemak produktuak jasotzeari dagokionez. 
- Sarrera- eta irteera-dokumentazioa. 
- Kantitateak neurtzea eta pisatzea. 

- Bestelako kontrolak.  
- Salgaiak babestea. 
- Produktuen ohiko analisi organoleptikoak eta fisiko-kimikoak. 

 

4. Esnea eta bestelako lehengaiak biltegiratzea. 
- Esnea biltegiratzeko andelen ezaugarriak eta sailkapena. 

- Esnea biltegiratzeko andelak kontrolatzeko osagaiak eta elementuak.  
- Lehengaiak biltegiratzeko sistemak. Biltegi-motak. 
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- Biltegi-hornidura: Stock-motak, izakinen kontrola eta balioespena.  
- Salgaien sailkapena eta kodifikazioa. 
- Kargatzeko eta deskargatzeko, garraiatzeko eta manipulatzeko barne-prozedurak eta -ekipamenduak. 
- Kontserbatzeko eta kokatzeko baldintza orokorrak salgai-motaren eta seinaleztapen-motaren arabera. 

- Biltegia kontrolatzeko barne-dokumentazioa: Sarrera- eta irteera-erregistroak. 
- IKTen aplikazioa biltegien kudeaketan. 
- Higiene-arauak eta autokontrol-sistemak produktuak biltegiratzeari dagokionez. 

5. Prozesu automatizatuaren kontrola esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeari dagokionez. 
- Jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuen sistema automatizatuen motak. 

- Kontrol-motak: digitala, analogikoa. 
- Operadorearen eginkizunak. 
- Sistemaren funtzionamendua. 
- Funtzionamenduari buruzko datuak eta grafikoak lortzea. 
- Lehen mailako mantentze-lanak egitea esnea jasotzeko prozesuan. 

6. Laneko arriskuen prebentzioa eta babesa.  
- Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 
- Lanbide-arriskuen ebaluazioa jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuetan. 
- Prebenitzeko eta babesteko neurriak; antolamendua eta gailuak. 
- Langileen eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren alorrean. 
- Prebentzio-plana. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-plana. 

7. Esne-industriaren ingurune-eragina. 
- Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeari eta biltegiratzeari aplika dakiokeen ingurune-legeria. 

- Baliabideen kontsumoa murrizteko metodologiak. Energia-aurrezpena eta -alternatibak. 
- Esnekien produkzioan sortutako hondakinak eta horien ingurune-ondorioak deskribatzea. Hondakin-motak. 
- Hondakinak biltzeko, sailkatzeko eta desagerrarazteko edo botatzeko teknikak. 

- Honako kontzeptu hauek: murrizketa, berrerabilera eta birziklapena. Ingurumenean duten eragina. 
 
 

1.2 prestakuntza-atala 
ESNEAREN AURRETIKO TRATAMENDUAK  
 
Kodea: UF1179 
 

Iraupena: 70 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, baita LB1, LB6, 

LB7, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenetan esnearen aurretiko tratamenduei buruz azaltzen diren alderdiekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Esnearen aurretiko tratamenduak egiteko ekipamendu osagarriak identifikatzea eta maneiatzea. 
EI1.1 Esnearen aurretiko tratamenduen izaera eta ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Esnearen aurretiko tratamenduak egiteko erabilitako elementu osagarriak identifikatzea. 
EI1.3 Ekipamendu osagarrien atalak ezagutzea: hodiak, ukondoak, balbulak, ponpa-motak eta ekipamenduak berak: 
tangak, zentrifugoak, solidoaren eta likidoaren nahasgailuak, desaireztagailuak, homogeneizagailuak eta esnearen 
kontzentrazio-instalazioak.  
EI1.4 Beroa, airea eta hotza produzitzeko eta ura tratatzeko eta bideratzeko, mugimendua eta potentzia mekanikoa 
transmititzeko eta energia elektrikoa banatzeko eta erabiltzeko sistemen eta ekipamenduen funtzionamendua 
deskribatzea eta aztertzea. 
EI1.5 Prozesu-instalazioak abiarazteko eta geldiarazteko eragiketak behar bezala egitea, aurreikusitako sekuentziari 
jarraikiz eta instalazio horiek bete behar duten eginkizuna kontuan hartuta. 
EI1.6 Funtzionamendu anomaloak daudela adieraz dezaketen seinaleak (alarmak, soinu desegokiak eta erritmo okerrak) 
ezagutzea, kausak identifikatuz.  
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A2: Esnearen aurretiko tratamenduak egiteko erabilitako instalazioek eta ekipamenduek izan behar dituzten baldintza 
higieniko-sanitarioak aztertzea eta prozesuaren puntu kritikoak kontrolatzea.  

EI2.1 Esnearen mikrobiologia eta mikroorganismo erabilgarriak —produktua aldatzen dutenak eta patogenoak— 
deskribatzea.  
EI2.2 Manipulatu bitartean esneak pairatzen dituen alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina 
balioestea eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI2.3 Esnearen aurretiko tratamenduak gauzatzeko guneak bete behar dituen baldintza tekniko-sanitarioak ezagutzea. 
EI2.4 Higiene-ezaren egoerak baztertzea, esnearen aurretiko tratamenduak egiten diren instalazioak eta tratamendu 
horiek egiten dituzten langileak ikuskatzerakoan kontuan hartu behar diren jarraibideak adieraziz. 
EI2.5 Esnearen tratamenduak egiteko erabilitako instalazioetan eta ekipamenduetan eskatzen den garbiketa-mota 
eta/edo desinfekzio-mota egitea.  
EI2.6 Erabili beharreko teknikak eta esnearen aurretiko tratamenduak egitean izan behar diren ardurak adieraztea. 
EI2.7 Esnearen aurretiko tratamenduen prozesuen puntu kritikoak kontrolatzea. 

A3: Esnea prozesatzeko oinarrizko eragiketak egitea, eskatzen diren kontserbazio- eta kalitate-mailak lortzeko behar diren 
tratamendu fisikoak eta termikoak aplikatuz. 

EI3.1 Prozesuaren egikaritzapenari buruzko dokumentazio teknikoa (blokeen diagramak, produktu-fluxua), prestaketa-
fitxa teknikoak eta prozedurari eta kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI3.2 Ekipamenduak eta instalazioak erabiltzeko segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI3.3 Prozesu-instalazioak abiarazteko eta geldiarazteko eragiketak egitea, aurreikusitako sekuentziari jarraikiz eta egin 
beharreko tratamenduan instalazio horiek bete behar duten eginkizuna kontuan hartuta. 
EI3.4 Zerbitzu osagarrien ekipamenduak kontrolatzeko eta erregulatzeko elementuen eraginkortasuna egiaztatzea eta 
elementu horiek maneiatzea. 
EI3.5 Funtzionamendu anomaloak daudela adieraz dezaketen seinaleak (alarmak, soinu desegokiak eta erritmo okerrak) 
ezagutzea, kausak identifikatzea eta hartu beharreko neurriak ebaluatzea. 
EI3.6 Esnea zentrifugatzeko eragiketen oinarria eta helburuak azaltzea eta egikaritzeko beharrezkoak diren 
ekipamenduak, baldintzak eta parametroak identifikatzea. 
EI3.7 Tratamendu termikoaren moduak eta eragiten dituzten kontserbazio-mailekiko harremana deskribatzea, eta kasu 
bakoitzean beharrezkoak diren ekipamenduak, tenperaturak eta aplikazio-denborak aipatzea. 
EI3.8 Prozesuaren etapa honetan homogeneizazioaren helburua, oinarria eta aplikazio-baldintzak identifikatzea. 
EI3.9 Mintzen bitartez bereizteko teknika desberdinak, helburua eta aplikazio-baldintzak azaltzea.  
EI3.10 Tratamendu termikoak eta fisikoak prestaketa-prozesu osoan integratzea. 
EI3.11 Prozesuetarako beharrezkoak diren eskuzko garbiketak edo «garbiketarako ekipamendu automatikoak» 
ezagutzea eta egitea, eta produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, higieneari eta 
segurtasunari buruzko neurri espezifikoak aplikatzea. 

A4: Formulazioaren arabera, osagaiak prestatzeko, dosifikatzeko eta nahasteko eragiketak egitea, esne normalizatua, 
erdilanduak edo oinarrizko nahasketa lortzeko.  

EI4.1 Esnekietarako oinarrizko nahasketak prestatzeko formulak interpretatzea, osagaiak, osagai horiek gehitzeko behar 
den egoera, helburua eta dosifikazio-marjinak ezagutuz. 
EI4.2 Osagaiei dagokienez, behar den kantitatea kalkulatzea, kantitate horiek pisatzea eta onartutako tolerantzia-
marjinekin dosifikatzea, balantzak maneiatuz edo dosifikazio-ekipamenduekin jardunda. 
EI4.3 Pisatzeko eta dosifikatzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak ez ezik, balantza-motak, dosifikagailuak 
eta horiekin lotutako nahasketa-ekipamenduak ere identifikatzea. 
EI4.4 Nahasketa-motak (disoluzioak, esekidurak, emultsioak, eta abar) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera 
azaltzea. 
EI4.5 Normalizazioan edo prestaketan nahasteko, disoluzioa gauzatzeko eta ontzeko erabiltzen diren metodoak 
deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta 
eragiketa-baldintzak. 
EI4.6 Dosifikatzeko eta nahasteko makinekin jardutea, parametroak esleituz eta beharrezkoak diren birdoitzeak eginez, 
hasitako nahasketaren ezaugarrien arabera. 
EI4.7 Produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, higieneari buruzko neurri espezifikoak eta 
arriskuen prebentzioko eta laneko osasuneko arauak aplikatzea. 
EI4.8 Prozesuei aplika dakiekeen ingurune-araudia aplikatzea, energia-baliabideak aurreztea optimizatuz. 

A5: Aurretiko tratamenduetan tratatutako esnearen kalitatea eta esneari ezarritako parametroak ziurtatzea. 
EI5.1 Egindako tratamenduek irauten duten bitartean esnearen laginketa egiteko une eta metodo egokiak identifikatzea. 
EI5.2 Test sentsorialen bitartez, tratatutako esnearen ezaugarri organoleptikoak ezartzea.  
EI5.3 Tratatutako esneari gauzatu behar zaizkion zehaztapen fisiko-kimikoen emaitza interpretatzea. 
EI5.4 Lortutako emaitzak dokumentatzea eta izan diren desbideratzeei buruzko txostenak egitea. 
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A6: Esnearen aurretiko tratamenduak egiteko erabilitako ekipamenduak prestatzeko eta oinarrizko mantentze-lanak egiteko 
eragiketak egitea. 

EI6.1 Aurretiko tratamenduak egiteko erabilitako ekipamenduak eta makinak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI6.2 Oinarrizko tratamenduak gauzatzeko makinen eta ekipamenduen mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak 
egiteko zereginak egitea. 
EI6.3 Makina edo ekipamendu bakoitzean aplikatu behar diren segurtasun-gailuak eta -neurriak ezagutzea. 
EI6.4 Ekipamenduen eta instalazioen funtzionamenduan anomaliak detektatzea eta kausak nahiz ekin beharreko 
jardunak ebaluatzea. 

A7: Panel zentraletatik esnearen aurretiko tratamenduen prozesu automatizatuak gidatzea. 
EI7.1 Esnearen aurretiko tratamenduen kontrol automatikoa gauzatzeko dauden sistemak identifikatzea. 
EI7.2 Sistemetan edo ekipamenduetan oinarrizko kontrolak egitea, sistema eta ekipamendu horiek behar bezala 
funtziona dezaten. 
EI7.3 Pantailak erabiltzea behar diren programak eta parametroak hautatzeko, esnearen tratamenduak jasotako 
argibideen arabera egiteko. 
EI7.4 Prozesuak garatzeari nahiz sortutako gorabeherei buruzko datu-sistema ateratzea, dagozkion neurri zuzentzaileak 
ezartzeko. 

 

Edukiak: 

1. Esnearen eta lehengaien aurretiko tratamenduen instalazioak. 
- Gunearen osaera eta banaketa. 
- Prozesu-fluxua. 
- Beharrezkoak diren zerbitzu osagarriak. 
- Gune bereiziak. 
- Aurretiko tratamenduetan erabilitako sistema automatizatuak; motak eta funtzionamendua. 
- Instalazioen betekizun higieniko-sanitarioak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta babesteko neurriak. 
- Instalazioen eta makinen lehen mailako mantentze-lanak. 

2. Esnea tratatzeko sistema eta zerbitzu osagarriak 
- Elementu osagarriak: 

• Ponpa-motak. 

• Balbulak. 

• Tangak. 

• Hodiak. 

• Ukondoak. 
- Uraren tratamendua. 

- Bero-produkzioa: printzipioak, ekipamenduak eta funtzionamendua. 
- Hotz-produkzioa: printzipioak, ekipamenduak eta funtzionamendua.  
- Aire konprimatuaren produkzioa: printzipioak, ekipamenduak eta funtzionamendua.  
- Aire antzua lortzea. 
- Aire konprimatuaren aplikazioak (oinarrizko pneumatika). 
- Potentzia elektrikoa eta behe-tentsioa (oinarrizko elektrizitatea). 

3. Esnearen tratamendu termikoak. 
- Tratamendu termikoaren definizioa eta helburua. 
- Tratamenduek esneari eragiten dizkioten ondorioak. 

- Denboraren eta tenperaturaren arteko konbinazioa: Bukaera. Pasteurizazioa. UHT. 
- Bero-transferentziari buruzko oinarrizko teoria.  
- Ekipamendu-motak eta horien mantentze-lanak. 

4. Esnearen bereizgailu zentrifugatzaileak 
- Bereizketa-printzipioak. 
- Zentrifugazio bidezko bereizketa. 
- Bereizketa jarraituan. 
- Esnearen gantz-edukiaren kontrola. 
- Esnegainaren gantz-edukiaren kontrola. 
- Esnearen eta esnegainaren gantz-edukiaren normalizazioa. 
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5. Esnearen homogeneizagailuak  
- Esnea normalizatzearen edo homogeneizatzearen helburua eta premia. 
- Gantz-globuluen hausturaren teknologia. 
- Prozesu-premiak. 
- Homogeneizazioaren ondorioa. 
- Goi-presioko ponpa eta homogeneizazio-burua. 
- Homogeneizazioaren eraginkortasuna, tenperaturaren eragina eta homogeneizazioa kontrolatzeko metodo 

analitikoak. 

6. Mintz bidezko bereizketa 
- Mintz-teknologiak eta definizioak. 
- Mintzen bitartez bereizteko printzipioa, iragazketa-moduluak. 
- Bereizketa-mugak. 
- Materiala mintzaren bitartez garraiatzea. 
- Proteinen normalizazioa. 

7. Kalitate-kontrola eta ingurune-eragina aurretiko tratamenduetan. 
- Bitarteko produktuaren eta bukatutako produktuaren laginak hartzea. 
- Analisi fisiko-kimikoak (oinarrizkoak eta zehatzak) egitea esnearen aurretiko tratamenduak gauzatu bitartean. 
- Ekipamenduen eta prozesuen kontrola. 
- Kontrolatzeko ekipamendu eta metodo azkarrak. 
- Txostenak ateratzea. 
- Aurretiko tratamenduetan sortutako hondakin-motak eta hondakin horien tratamendua. 
- Energia-baliabideen kontsumoa murrizteko neurriak. 

 
 
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
GAZTAK EGITEA 
 

Kodea: MF0028_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0028_2: Gaztak egiteko prozesuak kontrolatzea eta gidatzea  
 

Iraupena: 160 ordu 
 
 

2.1 prestakuntza-atala 
GAZTAK EGITEKO OINARRIZKO PROZESUAK 
 
Kodea: UF1180 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.  

 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Gazta-mota desberdinak egiteko prozedurak deskribatzea, beharrezkoak diren eragiketak, sartzen eta ateratzen diren 
produktuak eta erabilitako baliabideak lotuz. 
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EI1.1 Gaztak egiteari buruzko dokumentazio teknikoa, gazta-moten espezifikazio teknikoak eta prozedurari nahiz 
kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI1.2Gaztak egiteko erabilitako sistemak, ekipamenduak eta makinak identifikatzea, horien prestakuntza, mantentze-
lanak eta kontrolatu beharreko parametroak deskribatuz. 
EI1.3 Prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea produktuaren eta prozeduraren 
ezaugarriak adierazteko. 
EI1.4 Gaztak egiteko prozesuak eta prozedurak sartzen eta ateratzen diren produktuekin eta beharrezkoak diren 
ekipamenduekin lotzea eta bakoitzaren eragiketa-sekuentzia deskribatzea. 

A2: Eskakizunak identifikatzea eta gaztak egiteko ekipamenduak garbitzeko, prestatzeko eta horien lehen mailako 
mantentze-lanak egiteko eragiketak egitea. 

EI2.1 Makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI2.2 Prozesu-ekipamenduen inguruan ezarritako arauen arabera egokiak diren uneetan eta denboretan egikaritzea 
garbiketa eta desinfekzioa, eskuzko prozeduren edo prozedura automatikoen bitartez, finkatutako errekerimenduen 
arabera, behar den guztietan norbera babesteko ekipamenduak erabiliz.  
EI2.3 Makinen mantentze-lanak egiteko premiak ezagutzea, gaztak egiteko ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak 
egiteko argibideak kontuan hartuta, oinarrizko eragiketak eta erregistroak eginez. 
EI2.4 Ekipamenduen ohiko erabilerak irauten duen bitartean, kontrol-parametroak egiaztatzea, behar diren doiketak 
eginez. 
EI2.5 Ekipamenduak manipulatzean eta maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak 
aplikatzea. 

A3: Hazkuntzak prestatzeko, ugaritzeko eta mantentzeko eragiketak gauzatzea, inokulatzea eta hartzidura kontrolatzea, 
eskatzen den kalitatea eta higienea lortuz. 

EI3.1 Hartzidura-prozesuak gazta-mota desberdinak egitearekin lotzea.  
EI3.2 Esnea edo hasierako esnegaina normalizatzeko eta pasteurizatzeko tratamenduen aplikazioa justifikatzea. 
EI3.3 Mikroorganismo-motak eta esne-hazkuntza motak, horien jarduna, merkataritza-aurkezpena eta horiek 
prestatzeko, mantentzeko eta kontaminazioa saihesteko baldintzak identifikatzea. 
EI3.4 Lantzeko formulak interpretatzea osagaien proportzioei, oinarrizko produktua nahasteko baldintzei eta inokulatzeko 
moduari dagokionez. 
EI3.5 Inkubazio-metodoak bereiztea, produktu-motekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotuz, eta kasu 
bakoitzerako hartzidura-baldintzak eta hartzidura kontrolatzeko parametroak identifikatuz. 

A4: Osagaiak prestatzeko, dosifikatzeko eta nahasteko eragiketak gauzatzea, erabilitako formularen arabera. 
EI4.1 Gazta-upela kargatzea ezarritako prozeduraren arabera, eta eskatzen diren segurtasun- eta higiene-baldintzei 
eutsiz. 
EI4.2 Gaztak egiteko formulak interpretatzea, osagaiak, osagaiak zein egoeratan erantsi behar diren, osagaien zeregina 
eta dosifikazioa ezagutuz.  
EI4.3 Osagaiak kalkulatzeko, dosifikatzeko eta pisatzeko sistemak (eskuzkoak eta automatikoak) behar bezala 
erabiltzea  
EI4.4 Egin beharreko gazta-motaren arabera, gaztak egiterakoan, nahasketa, disoluzioa, emultsioa, gelifikazioa eta 
ontzea gauzatzeko erabilitako metodoak deskribatzea, eragiketa-ekipamenduak eta -baldintzak aipatuz. 
EI4.5 Nahasketa-motak (disoluzioak, esekidurak, emultsioak, eta gelak) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera 
azaltzea. 
EI4.6 Osagaiak nahasteko prozesua egikaritzean beharrezkoa den sekuentzia egitea, prozeduraren ezaugarrien 
arabera. 

A5: Esnea gatzatzeko prozesua gauzatzea, eskatutako trinkotasuna eta higienea lortuz. 
EI5.1 Esnea gatzatzeko prozesua deskribatzea, esku hartzen duten eragiketak, hartzigarriak, ekipamenduak eta 
lanabesak ez ezik eragiketa-baldintzak ere adieraziz. 
EI5.2 Prozesuan erabiliko diren hartzigarriak hautatzea, gatzapen-motaren, pH-aren eta tenperaturaren arabera. 
EI5.3 Gatzagia upelean eranstea kantitate eta proportzio egokian. 
EI5.4 Gatzatze-prozesua kontrolatzea, azken puntua identifikatuz eta gatzagiaren indarra eta trinkotasuna aztertuz. 
EI5.5 Kontrol-parametroak eta prozesua gauzatzeko baldintzak ezaugarritzea. 
EI5.6 Gatzatze-prozesuak irauten duen bitartean izandako akatsak baztertzea, akats horiek konpontzeko egon 
daitezkeen neurri zuzentzaileak aipatuz. 
EI5.7 Manipulazioko, babeseko eta segurtasuneko jardunbide egokiak eta esnearen gatzatze-prozesuan sortutako 
hondakinak bereizteko, biltegiratzeko eta desagerrarazteko metodoak deskribatzea. 

A6: Gatzatuaren gazura kentzeko, moldekatzeko eta prentsatzeko prozesua egitea, egin beharreko gazta-motaren arabera 
baldintza jakin batzuk lortuz. 
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EI6.1 Koaguluaren edo gatzatuaren gazura kentzeko, moldekatzeko eta prentsatzeko prozesuak azaltzea.  
EI6.2 Gatzatua mozteko prozesua egitea, lirak erabiliz, aurretik ezarritako tamainako proportzioak lortuz. 
EI6.3 Eskuzko prentsaketa-prozesua egitea, parametroak kontrolatuz prentsaketa automatikoan. 
EI6.4 Dauden molde-motak deskribatzea, egin beharreko gazta-moten arabera. 
EI6.5 Moldeak gatzatuaz betetzeko prozesua (eskuzkoa eta automatikoa) egitea. 
EI6.6 Ekipamenduak elikatzea eta deskargatzea, gazura bilduz ondorengo eragiketetarako. 
EI6.7 Manipulazioko, babeseko eta segurtasuneko jardunbide egokiak eta gazura kentzeko prozesuan sortutako 
hondakinak bereizteko, biltegiratzeko eta desagerrarazteko metodoak deskribatzea. 

A7: Gaztak gazitzeko prozesua egitea. 
EI7.1 Gaztak egiteko prozesuan gatzak dituen propietateak definitzea. 
EI7.2 Gaztentzat dauden gazitze-motak eta prozesua egiteko behar diren ekipamenduak zerrendatzea eta azaltzea. 
EI7.3 Gatzuna prestatzea, purutasun-parametroak, kontzentrazio eta tenperatura egokia errespetatuz. 
EI7.4 Gazitze-prozesua kontrolatzea, prozesu horretan eragiten duten parametroak kontrolatuz. 
EI7.5 Gazitze-prozesuak irauten duen bitartean izandako akatsak bereiztea, akats horiek konpontzeko egon daitezkeen 
neurri zuzentzaileak aipatuz. 
EI7.6 Manipulazioko, babeseko eta segurtasuneko jardunbide egokiak eta gazitzeko prozesuan sortutako hondakinak 
bereizteko, biltegiratzeko eta desagerrarazteko metodoak deskribatzea. 

 

Edukiak: 

1. Gazta-motak eta -barietateak. 
- Gazta. Motak: freskoa, ondua, erdilandua, pasta gogorra eta pasta biguna…  
- Gazta-barietateak. 
- Espainiako gaztak, jatorri-deiturak. 
- Gazta-mota desberdinak egiteko ezaugarri teknikoak. 
- Ziurtagiriak eta normalizazioa gaztak egiteari dagokionez. 

2. Gaztak egiteko instalazioak eta makinak. 
- Espazioen banaketa. 

- Gaztak egiteko ekipamenduak. Osaera eta funtzionamendua. 
- Gazta-upela. Motak eta funtzionamendua. 
- Gaztak egiteko ekipamenduen eta makinen erregulazioa eta maneiua. 
- Ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Instalazioetako eta makinetako higiene- eta segurtasun-baldintzak. 

3. Esnea gatzatzeko prestakuntza. 
- Osagai- eta gehigarri-motak eta horien dosifikazioa.  
- Osagarriak eta osagaiak gehitzeko baldintzak. 
- Hartzigarri laktikoak: motak, osaera eta ezaugarriak. 
- Osagaien kalkulua eta dosifikazioa. 
- Hartzigarrien aplikazioa eta maneiua. 
- Nahaste-motak eta portaera. 

4. Esnearen gatzatzea. 
- Gatzagiak: Gatzagi-motak eta gatzagiaren ekintza. Gatzagiaren prestaketa eta titulazioa. 
- Gatzagia gehitzeko teknikak. 
- Gatzapen-parametroen kontrola. 
- Etengabeko gatzapena. 
- Gatzatuaren maneiua, moztea, berotzea eta irabiatzea. 
- Laginak hartzeko metodoak eta baliabideak. 
- Gatzatua mozteko tresnak eta teknikak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamendua eta prozedurak. 

5. Gaztak moldekatzea eta prentsatzea. 
- Gatzatua ontziz aldatzea. 
- Gatzatua moldekatzeari buruzko oinarri teorikoak. 
- Moldekatzeko eta prentsatzeko tresnak. 
- Moldekatze- eta prentsatze-motak eta -teknikak. 
- Gaztak ateratzea. 
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- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamendua eta prozedurak. 
- Esne-gazuraren aprobetxamenduak. 

6. Gaztak gazitzea. 
- Gatzuna. Definizioa eta ezaugarriak. 
- Gatzun-motak. 
- Gaztak gazitzeko prozesuak eta metodoak. 
- Gatzuna araztea. 
- Kalitate-kontrola gatzitzean. 
- Hondakinen isurketa 

 

 

2.2 prestakuntza-atala 
GAZTAK ONTZEA ETA ONTZIRATZEA 
 
Kodea: UF1181 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ontze-prozesuak eta -metodoak deskribatzea, egin beharreko gazta-motaren arabera. 
EI1.1 Gaztak ontzeko prozesuaren etapak eta desberdintasunak bereiztea egin beharreko gazta-motaren eta -
barietatearen arabera. 
EI1.2 Gazta-mota bakoitzaren premien arabera gaztek ontze-ganberetan dituzten lekuak identifikatzea. 
EI1.3 Ontze-prozesuak irauten duen bitartean gaztei aplikatzen zaizkien azaleko tratamenduak deskribatzea eta 
justifikatzea. 
EI1.4 Egin beharreko gazta-moten ontzea bermatzeko behar diren kontrol-parametroak (denbora, tenperatura, 
hezetasun erlatiboa eta aireztapena) zerrendatzea. 
EI1.5 Ontze-prozesuak irauten duen bitartean izandako akatsak bereiztea, akats horiek konpontzeko egon daitezkeen 
neurri zuzentzaileak aipatuz. 

A2: Gaztak ontzeko behar diren eragiketak egitea, gazta-mota bakoitzerako egokiak diren parametroak kontrolatuz. 
EI2.1 Gazta behar bezala ontzeko ezarritako parametroen mantentze-lanak behar bezala egiten direla kontrolatzea. 
EI2.2 Gaztei behar den aldizkakotasunez bira emateko, eskuilatzeko edo garbitzeko ezarritako derrigorrezko eragiketak 
egitea gazta modu egokian ontzeko. 
EI2.3 Gaztei aplikatzen zaizkien azaleko tratamenduak deskribatzea eta justifikatzea. 
EI2.4 Gaztak behar bezala lehortzen eta kontserbatzen direla kontrolatzeko beharrezkoak diren oinarrizko zehaztapen 
edo analisi fisiko-kimiko eta sentsorialak gauzatzea. 
EI2.5 Ontze-prozesuak irauten duen bitartean sor daitezkeen anomaliak detektatzea, anomalia horien neurri 
zuzentzaileak ezarriz. 
EI2.6 Manipulazioaren, babesaren eta segurtasunaren arloko jardunbide egokiak deskribatzea, ontze-eragiketekin 
loturako arriskuen arabera. 

A3: Gazta-mota desberdinak ontziratzeko eragiketak egitea, kalitate eta ezaugarri egokiak lortuz.  
EI3.1 Gazta-mota desberdinak ontziratzeko erabiltzen diren ontziak, materialak, metodoak eta makinak sailkatzea eta 
deskribatzea. 
EI3.2 Ontziratu aurretiko eragiketak egitea gaztei gazta-motaren arabera: argizaria ematea, margotzea, olioztatzea, 
besteak beste. 
EI3.3 Gazta mozteko makinekin trebetasunez jardutea aurkezpen desberdinak egiteko: ziri-formakoak, gazta-xerrak eta 
bestelakoak. 
EI3.4 Ontziratzeko makinen ordena eta kokapen zuzena aipatzea, ontziratzeko materiala birjarriz beti. 
EI3.5 Ontziratzeko makinen funtzionamenduari buruzko anomaliak edo arazoak detektatzea, makina horien kontrol-
parametroak behar bezala erregulatuz. 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

26

EI3.6 Ontziratzeko makinen eta lineen lehen mailako mantentze-eragiketak gauzatzea. 

A4: Gaztak saltzeko eta garraiatzeko beharrezkoak diren etiketatze- eta enbalatze-eragiketak egitea. 
EI4.1 Etiketatzeari eta enbalatzeari dagokionez, gazten aurkezpen desberdinetan eskatzen diren kalitateari buruzko 
ezaugarriak edo espezifikazioak deskribatzea. 
EI4.2 Etiketetan azaldu behar duen derrigorrezko informazioa edo informazio osagarria eta horien esanahia aipatzea. 
EI4.3 Etiketak jartzeko eta enbalatzeko makinek zer baldintzatan jardun behar duten aipatzea, kontrol-parametro 
nagusiak eta horiek erregulatzeko metodoak aipatuz. 
EI4.4 Gaztak etiketatzeko eta enbalatzeko makinekin edo lineekin trebetasunez jardutea, gazta-mota bakoitza 
enbalatzeko metodo zehatza erabiliz. 
EI4.5 Gaztak manipulatzeko eta garraiatzeko sistema egokienak deskribatzea, gazten aurkezpena kontuan hartuta, 
ondoren biltegiratzeko, eta, hala badagokio, banatzeko. 
 

Edukiak: 

1. Gaztak ontzeko prozesuak eta metodoak. 
- Ontze-oinarriak.  
- Faseak eta eraldaketak; proteolisia eta lipolisia. 
- Ontzeko eta kontserbatzeko ganberak. 
- Gazten ezaugarri organoleptikoen garapena. 
- Erabilitako makinak eta lanabesak. 

2. Gaztak ontzeko prozesuaren eragiketak, zehaztapenak eta analisia. 
- Ontzeko prozesuaren eragiketak: eskuilatzea, irabiatzea, garbitzea. 
- Gaztaren barneko eta kanpoko alterazioak eta akatsak. 
- Onddoen kontrako tratamendu-motak eta tratamendu horien aplikazioa. 
- Laginak hartzeko metodoak eta baliabideak. 
- Gazten ezaugarri organoleptikoen ebaluazioa. 
- Gaztaren egokitzapena; materialak eta metodoak. 
- Gazten estaldurak. 

3. Gazta ontziratzea eta etiketatzea. 
- Gaztak ontziratzeari eta etiketatzeari aplika dakiekeen araudia.  
- Estaltzeko ontzia: artisau-sistema tradizionalak, parafinak eta pintura plastikoak. 
- Ontziratzean erabiltzen diren materialak eta horien ezaugarriak. 
- Hutsean eta atmosfera aldatuan ontziratzea. 
- Ontziratze-linea automatikoak. 
- Gaztak zatitan eta xerratan mozteko teknikak eta mozketa-motak. 
- Ontziak betetzeko eta ixteko prozedurak. 
- Ontziratzeko makinak; funtzionamendua, maneiua, mantentze-lanak egitea eta garbitzea. 

- Etiketatzea: Jartzeko eta finkatzeko teknikak. 
- Gaztak ontziratzeko autokontrola. 

4. Gaztak enbalatzea. 
- Enbalatze-motak eta -metodoak. 
- Aplikatu beharreko araudia, erabiltzen diren materialak. 
- Enbalatze-lineak. 
- Loteen eta produktuen identifikazioa. 
- Paketeen osaera-teknikak. 

- Enbalatze-ekipamenduak: funtzionamendua, prestakuntza eta maneiua. Lehen mailako mantentze-lanak. 
- Errotulatze-teknikak. 
- Enbalatze-sistemetako autokontrola. 
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3. prestakuntza-modulua: 
GAZTAGINTZAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0248 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzea eta biltegiratzea ezarritako prozeduren arabera, eta behar diren kontrolak 

eginez. 
EI1.1 Esnea behar diren ekipamendu espezifikoak eta baliabide osagarriak erabiliz deskargatzea. 

EI1.2 Lehengaien eta gai osagarrien izakinak jasotzeko, biltegiratzeko eta kontrolatzeko argibideak, dokumentazioa eta 

erregistroak interpretatzea. 

EI1.3 Jasotako lehengaiak eta gai osagarriak sartzearen inguruko oinarrizko kontrolak eta egiaztapenak (egoera, 

kantitatea eta kalitatea) egiten laguntzea. 

EI1.4 Lehengaiak eta gai osagarriak deskargatzen eta biltegietan, ganberetan eta tangetan banatzen parte hartzea. 

EI1.5 Esnea prozesatzeko beharrezkoak diren oinarrizko eragiketak gauzatzea eskatzen diren kontserbazio- eta kalitate-

mailak lortzeko. 

EI1.6 Jasotze-dokumentazioa izapidetzea prozeduretan eta argibideetan zehaztutakoaren arabera. 

EI1.7 Jasotze-lineetan eta -ekipamenduetan beharrezkoak diren garbiketa-zereginak egitea. 

EI1.8 Kontrol-gela automatizatuetatik gauzatzen diren jasotze-prozesuetan laguntzea. 

EI1.9 Esnea eta bestelako lehengaiak deskargatzeko eta jasotzeko ekipamenduen lehen mailako mantentze-zereginetan 

laguntzea. 

A2: Esnearen aurretiko eragiketak eta tratamenduak egitea. 
EI2.1 Esnearen aurretiko tratamenduen aplikazioetan erabiltzen diren ekipamendu osagarriak maneiatzea. 

EI2.2 Esnearen aurretiko tratamenduen prozesuei buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea. 

EI2.3 Ekipamenduak erregulatzea, parametroak ziurtatuz edo esleituz, eta elikadura edo karga bermatuz. 

EI2.4 Dagozkion tratamenduetan esneari gehitzeko osagaiak dosifikatzea eta pisatzea. 

EI2.5 Dosifikatzeko eta nahasteko makinekin trebetasunez jardutea, parametro egokiak esleituz. 

EI2.6 Lanabesak eta ekipamenduak garbitzeko zereginak egitea higieneari eta segurtasunari buruzko arau zehatzak 

aplikatuz. 

EI2.7 Jasotze-lineetan eta -ekipamenduetan beharrezkoak diren garbiketa-zereginak egitea. 

EI2.8 Tratatutako esnearen laginak hartzea material eta prozedura egokiak erabiliz. 

EI2.9 Kontrol-geletatik laguntzea gauzatzen diren prestaketa-prozesu automatizatuetan. 

A3: Gaztak egiteko oinarrizko prozesuak kontrolatzea eta gidatzea. 
EI3.1 Hazkuntza-mota desberdinak prestatzea, ugaritzea, mantentzea eta inokulatzea. 

EI3.2 Esnearen gatzapenari ekiteko esnearen baldintzak egokiak direla kontrolatzea. 

EI3.3 Gazta-upela betetzen eta esnea upelean gatzatzeko baldintzak kontrolatzen laguntzea. 

EI3.4 Gatzatua mozteko, irabiatzeko eta gazura kentzeko eragiketen esku hartzea esne-industrietako hondakinak 

isurtzeari buruzko araudia betez. 

EI3.5 Prentsaketa-prozesuko parametroak (denbora eta presioa) kontrolatzen laguntzea, egin beharreko gaztaren 

trinkotasun egokia lortuz. 

EI3.6 Gaztak moldekatzea eta desmoldekatzea egin beharreko gazta-motaren eta -barietatearen arabera. 

EI3.7 Gaztak gazitzeko prozesua egitea gatzuna behar bezala prestatuz, egin beharreko gaztarako ezarritako 

parametroak kontrolatuz. 

EI3.8 Kontrol-gela zentralizatuetatik gauzatzen diren egikaritze-prozesu automatizatuetan laguntzea. 

EI3.9 Gaztak egiteko prozesuan erabilitako makinak, lanabesak eta osagarriak garbitzeko eta mantentzeko eragiketak 

egitea. 

A4: Gazta-mota desberdinak heltzeko eta kontserbatzeko prozesua eta metodoak kontrolatzea. 
EI4.1 Gazta-teknologia espezifikoei (pasta freskoak, bigunak, prentsatuak, urdinak, eta abar) buruzko tratamenduak 

gauzatzea. 

EI4.2 Gaztak ontze-ganberetan jartzea gazta-mota desberdinak egiteko fitxetan ezarritakoaren arabera. 
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EI4.3 Gaztak behar bezala ondu eta/edo kontserbatuko direla bermatzeko behar diren parametroen kontrolean parte 

hartzea. 

EI4.4 Analisi organoleptikoak egitea gaztak lehortzeko eta ontzeko prozesuetan anomaliak detektatzeko. 

EI4.5 Ontze-prozesuan gaztentzat ezarritako eragiketak (bira ematea, eskuilatzea, garbitzea, eta abar) gauzatzea. 

EI4.6 Gazten ontze-prozesua zaintzea, detektatutako aldaketen arabera neurri zuzentzaileak ezarriz. 

EI4.7 Gaztak ontzeko eta kontserbatzeko instalazioetan eta ekipamenduetan beharrezkoak diren garbiketa-zereginak 

egitea. 

A5: Gaztak ontziratzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko eragiketak egitea.  
EI5.1 Gaztak egokitzeko edo prestatzeko eragiketetan, ontziratu aurretik gauzatzen direnetan (moztea, xerratan jartzea, 

eskuilatzea, margotzea, argizaria ematea).  
EI5.2 Ontziratze-prozesuak egitea, ontziratu beharreko gazta-motara egokitutako baliabideak eta materialak hautatuz. 

EI5.3 Gaztak ontziratzeko eta etiketatzeko makinak edo lineak maneiatzen laguntzea. 

EI5.4 Gaztak ganberetan edo biltegietan kokatzea ezarritako espezifikazioen arabera, izakinak kontrolatzen lagunduz. 

EI5.5 Gaztak ontziratzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko prozesuetan erabilitako makinak eta lanabesak garbitzeko eta 

oinarrizko mantentze-lanak egiteko eragiketak egitea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 

EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI6.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 
 

Edukiak: 

1. Esnea eta bestelako lehengaiak eta gai osagarriak jasotzea. 
- Esnea deskargatzea. 
- Lehengaiak eta gai osagarriak jasotzea. 
- Jasotako lehengaien kontrolak eta egiaztapenak. 
- Salgaiak kokatzea eta jartzea. 
- Esnea kontserbatzeko tratamenduak aplikatzea. 
- Jasotze-dokumentua izapidetzea. 
- Jasotze-ekipamenduak garbitzea eta mantentze-lanak egitea. 
- Prozedura-kontrola prozesu automatizatuetan. 
- Higiene-, babes- eta segurtasun-neurriak aplikatzea. 

2. Esnearen aurretiko tratamenduak. 
- Ekipamendu osagarriak maneiatzea eta kontrolatzea. 
- Aurretiko tratamenduetako ekipamenduak erregulatzea. 
- Laginak hartzea. 
- Parametro nabarmenak neurtzea. 
- Osagaien prestaketa eta dosifikazioa. 
- Nahastea eta nahasketen disoluzioa. 
- Ikuskapen bisualak. 
- Prozedura-kontrola prozesu automatizatuetan. 
- Eskuz egindako garbiketak edo CIP. 
- Higiene-, babes- eta segurtasun-neurriak aplikatzea. 

3. Gaztak egiteko oinarrizko prozesuak. 
- Hazkuntzak prestatzea eta ugaritzea. 
- Esnearen baldintzak egiaztatzea gatzagia gehitzeko. 
- Upela betetzeko eta esnea gatzatzeko prozesua kontrolatzea. 
- Gatzatua moztea eta irabiatzea. 
- Gazura kentzeko baldintzak eta modalitateak. 
- Parametroak kontrolatzea gatzatua prentsatzeko ekintzan. 
- Gaztak moldekatzea eta desmoldekatzea. 

- Gaztak gazitzea. Gatzunaren kalitatea kontrolatzea. 
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- Prozedura-kontrola prozesu automatizatuetan.  

4. Gaztak ontzea. 
- Gazta-mota desberdinen akabera espezifikoak. 
- Gaztak ontze-ganberetan kokatzea. 
- Parametroen kontrola ontze-prozesuan. 
- Ontze-prozesuan dauden gazten analisi organoleptikoak. 
- Gaztei bira ematea, gaztak eskuilatzea eta garbitzea. 
- Ontze-prozesuan dauden alterazioak detektatzea. 
- Laginak hartzea. 
- Ontze-prozesuari buruzko datuak biltzea. 

5. Gaztak ontziratzea, etiketatzea eta enbalatzea. 
- Gazta-mota desberdinak egokitzea. 
- Gaztak moztea eta xerratan jartzea. 
- Ontziak betetzea eta ixtea. 
- Ontziratze-lineen maneiua. 
- Gaztak etiketatzea. 
- Gaztak biltegian kokatzea. 
- Gaztak enbalatzea. 
- Ekipamenduak garbitzea eta mantentze-lanak egitea. 

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 

 
 
 
 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
Gaztagintza 

 

 
 

 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

32

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0027_2 
Esnea jasotzea, biltegiratzea 
eta aurretiko tratamenduak 
gauzatzea. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria  

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko esne-
industrietako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0028_2 
Gaztak egitea. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko esne-
industrietako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela. 45 60 

Gaztak egiteko instalazio 
pilotua*. 120 150 

Kalitatea kontrolatzeko 
laborategia. 30 50 

Biltegia. 30 50 

 

*Gaztak egiteko instalazio bat beharko da, baina ez du zertan prestakuntza-zentro barruan egon. 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Erabilera anitzeko gela. X X 

Gaztak egiteko instalazio 
pilotua. X X 

Kalitatea kontrolatzeko 
laborategia. X X 

Biltegia. X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela. 

---- Errotuladorez idazteko arbelak. 

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

---- Orri birakaria. 

---- Ikasgelako materiala. 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

----  Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua. Internet. 

Gaztak egiteko instalazio pilotua. 

---- Esnea jasotzeko eta biltegiratzeko hotzeko tangak, ekipamendu 
osagarriekin (irabiagailuak, ponpak, eta abar). 

---- Ponpa zentrifugatzaileak. 

---- Kontagailu bolumetrikoa. 

---- Bero-trukagailu plakaduna. 

---- Argitzailea, hozkailuak, gaingabetzeko gailu zentrifugatzailea, 
bakterioak hiltzeko gailua. 

---- Pasteurizazio-ekipamendua (HTST, irekia eta UHT) eta esterilizazio-
ekipamendua. 

---- Homogeneizagailua. 

---- Esne-hartzitzaileak, inkubatzeko ganbera-tunelak. 

---- Gatzagi-upelak eta lirak. 
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---- Betetzeko makina. 

---- Lineako nahasgailuak. 

---- Nahasgailu-eransgailua, nahasgailu-dispentsagailua. 

---- Birkonbinagailu jarraitua, kondentsadoreak, homogeneizagailuak. 

---- Prentsak. 

---- Xerrak egitekoa. 

---- Moldekatzeko makina. 

---- Moldeak garbitzeko makina. 

---- Zapiak garbitzeko makina. 

---- Atmosfera geldoaren ontziratzailea. 

---- Etiketa jartzeko makina, pisuaren kontrol automatikoa duena. 

---- Erretraktilagailua. 

---- Paletizagailua. 

---- CIP instalazioa. 

---- Gaztak kontserbatzeko eta ontzeko ganberak. 

---- Orgak. 

---- Altzairu herdoilgaitzezko lan-mahaiak. 
 

Kalitatea kontrolatzeko laborategia 

---- Balantzak, analitikoak eta granatarioa. 

---- Ur-bainu termostatizatuak. 

---- Tenperatura-zundak. 

---- PH-metroak. 

---- Errefraktometroa. 

---- Parametro desberdinak kontrolatzeko test azkarrak. 

---- Lehorketa-labeak. 

---- Hazkuntza-labeak. 

---- Autoklabea. 

---- Esterilizazio-berogailuak. 

---- Laginen homogeneizagailua. 

---- Mikroskopioa. 

---- Hozkailua. 

---- Laborategiko material orokorra (beira, metxeroak, butirometroak…) 
eta mikrobiologia-laborategiko material orokorra (petri plakak, eta 
abar). 

Biltegia ---- Altzairu herdoilgaitzezko apalategiak. 

---- Garraiatzeko makinak (transpaletak, orga jasotzaileak, eta abar). 

 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 

 



 

 

 




