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IZENA 
HARAKINTZA ETA HARAGI-PRODUKTUEN ELABORAZIOA 

 

KODEA 
INAI0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Harakintza 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA104_2 Harakintza eta haragi-produktuen elaborazioa (irailaren 16ko 1087/2005 Errege Dekretua). 
  

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 

 

GAITASUN OROKORRA 
Haragia balioesteko eta zatitzeko, eta haragi-produktuak eta -prestakinak prestatzeko eta elaboratzeko eragiketak egitea, 
eta indarrean dagoen araudi tekniko-sanitarioa betetzea. Enpresa txiki batean haragi-produktuak merkaturatzea. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0295_2 Haragi-lehengaiak eta -gai osagarriak hartzeko, biltegiratzeko eta haragi-piezak eta -produktuak bidaltzeko 
prozesuak kontrolatzea. 
- UC0296_2: Haragia merkaturatzeko edo industria-erabilerarako egokitzea, eta haragiaren trazabilitatea bermatzea. 
-UC0297_2: Haragi-prestakin freskoak elikagaien kalitatea eta segurtasuna bermatzeko baldintzetan elaboratzea, saltzea 
eta merkaturatzea. 
-UC0298_2: Industriako haragi-produktuak elaboratzea, eskatzen diren kalitatea eta higienea mantenduz. 
 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Haragi-produktuen elaborazioan diharduten tamaina txikiko establezimenduak (askotan familia-establezimenduak 
dira) eta enpresa ertain eta handiak. Lehen kasuan, bezeroarekin egoten diren, hainbat espezietako animalien 
haragi-piezak saltzen, manipulatzen eta berehala kontsumitzeko prestatzen dituzten eta/edo haragi-produktuak 
osorik edo zati batean artisau-moduan elaboratzen dituzten langile autonomoak edo besteren konturakoak dira. 
Bigarren kasuan, jarduera honako funtzio-eremu hauetan egiten duten besteren konturako langileak dira: hartzea, 
ekipamenduen prestaketa, lehengaien egokitzapena, zatiketa, xerratzea, zatikatzea, txikitzea eta haragi-produktuen 
elaborazioa. 
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Ekoizpen-sektoreak 
Harakintza- eta txarkuteria-enpresak. Haragiaren eta haragi-elaboratuen industriak. Azalera handiak, 
hipermerkatuak, supermerkatuak. 

 
Lanbideak edo lanpostuak 
7801.002.8 Harakina. 

7801.002.8 Harakina/urdai-prestatzailea 

7801.013.0 Haragi produktuen egilea. 

7801.012.1 Urdaiazpikoen prestatzailea. 

7801.011.2 Txerriki- eta urdai-prestatzailea. 

7801.010.3 Prestatutako edo aurrez prestatutako janarien prestatzailea.  

Haragi-produktuen gazitzailea.  

Haragi-produktuen ontzailea. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0295_2 
Haragiaren eta haragi-
produktuen biltegiratzea eta 
bidalketa. 

40   

MF0296_2  
Haragiaren egokitzapena eta 
teknologia 

120 

UF0352 (Zeharkakoa) 
Haragiaren egokitzapena, 
merkaturatzeko 

70 

UF0353 Haragiaren 
egokitzapena, industria-
erabilerarako 

50 

MF0297_2 
Haragi-prestakin freskoen 
elaborazioa. 

90   

MF0298_2  
Industriako haragi-produktuen 
elaborazioa eta trazabilitatea 

180 

UF0354 Haragi ondu eta 
gazituen elaborazioa 90 

UF0355 Haragi-kontserben 
eta haragi-produktu 
kozinatuen elaborazioa 

90 

MP0080  
Lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak harakintzan eta 
haragi-produktuen 
elaborazioan. 

80 

 

 

Iraupena, guztira 510 
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Lanbide-gaikuntzekiko lotura 

Profesionaltasun-ziurtagiri honen prestakuntza-moduluetan ezarritako prestakuntzak, hala badagokio, harakintzaren 
berezko funtzioak betetzeko gaituko du, autonomia-erkidego bakoitzeko araudi espezifikoan zehazten denaren 
arabera. 
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II LANBIDE-PROFILA  

 

1. gaitasun-atala 
HARAGI-LEHENGAIAK ETA -GAI OSAGARRIAK HARTZEKO, 

BILTEGIRATZEKO ETA HARAGI-PIEZAK ETA -PRODUKTUAK 
BIDALTZEKO PROZESUAK KONTROLATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

HARAGIA MERKATURATZEKO EDO  
INDUSTRIA-ERABILERARAKO EGOKITZEA, ETA HARAGIAREN 

TRAZABILITATEA BERMATZEA 

 
3. gaitasun-atala 

HARAGI-PRESTAKIN FRESKOAK ELIKAGAIEN KALITATEA ETA 
SEGURTASUNA BERMATZEKO BALDINTZETAN 

ELABORATZEA, SALTZEA ETA MERKATURATZEA  

 
4. gaitasun-atala 

INDUSTRIAKO HARAGI-PRODUKTUAK ELABORATZEA, 
ESKATZEN DIREN KALITATEA ETA HIGIENEA MANTENDUZ  
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1. gaitasun-atala:  
HARAGI-LEHENGAIAK ETA -GAI OSAGARRIAK HARTZEKO, 
BILTEGIRATZEKO ETA HARAGI-PIEZAK ETA -PRODUKTUAK 
BIDALTZEKO PROZESUAK KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0295_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lan-eremuak, instalazioak eta langileen baldintzak elikagaien segurtasuna eta osasungarritasuna bermatuko duten 
higiene-estandarren barruan edukitzea, produkzio-eskakizunei eta indarrean dagoen araudiari jarraikiz. 

BI1.1 Erregelamenduak ezartzen dituen jantziak erabiltzen dira, garbi eta egoera onean edukitzen dira, eta 
ezarritako aldizkakotasunarekin berritzen dira. 
BI1.2 Eskatutako garbitasun pertsonala betetzen da, elikagaiekin kontaktuan egon daitezkeen gorputz-atalen kasuan 
bereziki. 
BI1.3 Elikagaien higieneari buruz indarrean dagoen legeria, manipulazio-jardunbide egokiak eta fabrikazio-
jardunbide egokiak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI1.4 Instalazio eta makinen higiene-baldintza sanitarioak ezarritakoarekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI1.5 Produkzio-ekipamendu eta -makinak garbiketa-eragiketak (gelditzea, hustea eta babestea) egikaritzeko 
eskatutako baldintzetan daudela egiaztatzen da. 
BI1.6 Ezarritako garbiketa- eta desinfekzio-programak aplikatzen dira. 
BI1.7 Izurriak kontrolatzeko programa eta prebentziozko beste tratamendu batzuk Planari jarraikiz egiten direla 
egiaztatzen da. 

LB2: Hornitzaileek edo produkzioak emandako lehengaiak, materialak eta produktuak hartzea eta eskatutakoarekin bat 
datozela ziurtatzea. 

BI2.1 Salgaien dokumentazioan aipatutako datuak erosketa- edo eskaera-agindukoekin alderatzen dira eta, hala 
badagokio, kantitateari, iraungipen-datari, kalteei eta galerei lotutako hutsegiteei buruzko txosten bat egiten da. 
BI2.2 Garraiobideek produktuek behar dituzten baldintza teknikoak eta higiene-baldintzak betetzen dituztela 
egiaztatzen da. 
BI2.3 Jasotako kanalek eta haragi-produktuek beharrezkoak diren berme sanitarioak dituztela eta bateraezinak diren 
produktuak batera garraiatu ez direla gainbegiratzen da ikuskapen bisualaren bitartez. 
BI2.4 Garraioan sortutako zirkunstantziei eta gorabeherei buruzko informazioa ezarritako protokoloaren arabera 
biltzen eta artxibatzen da. 
BI2.5 Salgaiak babesten dituzten enbalajeak eta ontziak egoera onean eta produktuaren kalitatea baldintza 
dezakeen narriadurarik gabe daudela egiaztatzen da. 
BI2.6 Horniduraren ezaugarriak eta kantitateak erosketa-aginduarekin edo entrega-orriarekin bat datozela 
egiaztatzen da. 
BI2.7 Deskargatzeko lanak leku eta modu egokian egiten dira, salgaiek alteraziorik ez izateko moduan. 
BI2.8 Produktuaren horniduraren sarrera-erregistroa ezarritako sistemari jarraikiz egiten da. 
BI2.9 Datuak ezarritakoaren arabera hartzen dira, produkzio-prozesuaren eta produktuaren trazabilitateari eusteko. 

LB3: Produktu osagarriak hartzea eta, hala badagokio, pisuak eta kantitateak egiaztatzea, kontrola eta ondorengo 
sailkapena errazteko. 

BI3.1 Produktu eta material osagarriak paketatzean eta biltzean narriatzen ez direla egiaztatzen da. 
BI3.2 Jasotako generoak eskaera-orriekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI3.3 Deskarga-lanak hornitzaileei jarraikiz edo salgaien loteen arabera planifikatzen eta egiten dira. 
BI3.4 Eskatutako kalitate-eskakizunak eta eskakizun teknikoak betetzen ez dituzten salgaiak baztertu egiten dira. 
BI3.5 Anomaliak eta gorabeherak ezarritako prozedurari jarraikiz erregistratzen eta jakinarazten dira. 

LB4: Hotz industrialeko tratamenduak aplikatzea haragi-piezak eta haragi-produktuak kontserbatzeko. 
BI4.1 Hotz-ganberen eta hotz-ekipamenduen kontrol-tresna edo -koadroak eta ixte- eta segurtasun-sistemak behar 
bezala dabiltzala egiaztatzen da. 
BI4.2 Hozteko edo izozteko tenperatura haragi-pieza edo haragi-produktu motarako egokia dela egiaztatzen da. 
BI4.3 Kanalak, piezak eta produktuak ezarritako modu eta kantitatean sartzen eta antolatzen dira ganberetan. 
BI4.4 Ganberan tenperaturari, hezetasunari, denborari eta aire-abiadurari lotutako parametroak kontrolatu, eta 
dauden desbideratzeak zuzentzen dira. 

1 
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LB5: Lehengaiak eta gainerako produktu osagarriak beren ezaugarriei jarraikiz, produktuen eskakizunak kontuan hartuta 
eta eskuragarri dauden baliabideak optimizatuz biltegiratzea, kontserbatzea eta egokitzea. 

BI5.1 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. 
BI5.2 Lehengaiak hotz-ganberetan (hoztea, izoztea eta egurastea) eta beren kontserbazio-ezaugarri espezifikoei 
jarraikiz biltegiratzen direla kontrolatzen da. 
BI5.3 Produktu osagarriak ezarritako gela eta lokaletan egokitzen direla egiaztatzen da. 
BI5.4 Salgaiak antolatzen eta ipintzen diren moduan, haien osotasuna ziurtatu, eta identifikazioa eta manipulazioa 
errazten da. 
BI5.5 Biltegien, tangen eta ganberen aldagaiak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, argia eta aireztapena) produktuak 
kontserbatzeko errekerimenduen eta eskakizunen arabera kontrolatzen dira. 
BI5.6 Biltegiratze-denbora salgai-mota bakoitzerako egokia dela egiaztatzen da. 
BI5.7 Gune fisikoak eta biltegian erabiltzen diren ekipamenduek eta baliabideek elikagaien higiene eta segurtasunari 
buruzko legezko araudia betetzen dutela egiaztatzen da. 

LB6: Barne-hornidura antolatzea, eta, horretarako, garraiobide egokiak erabiltzea eta ezarritako programei jarraitzea, 
produkzio-lineen eskakizunei jarraikiz. 

BI6.1 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
ezarritako lan- eta segurtasun-baldintzak ez aldatzeko moduan. 
BI6.2 Eskaerak jasotako espezifikazioei jarraikiz prestatzen direla egiaztatzen da. 
BI6.3 Salgaiak ezarritako prozedurei jarraikiz, etenik gabe eta produkzio-prozesuan prozesuaren jarraipena 
bermatuko duen produkzio-erritmoarekin entregatzen direla egiaztatzen da. 
BI6.4 Produktuak dagozkien eremuetan banatzen direnean lan- eta segurtasun-baldintzak aldatzen ez direla 
egiaztatzen da. 
BI6.5 Irteerak ezarritako sistemari jarraikiz erregistratzen eta artxibatzen dira. 

LB7: Kanpoko eskaerak eta biltegiratutako produktuen bidalketa bezeroarekin adostutako espezifikazioei jarraikiz 
prestatzea. 

BI7.1 Bezeroen eskaerak jasotzen dira, eta eskatutako kantitatean, kalitatearekin eta epean erantzuteko aukera 
badagoen egiaztatzen da. 
BI7.2 Irteera-dokumentua (orria, agindua, albarana) eskaeraren espezifikazioen, dauden izakinen eta iraungipen-
daten arabera betetzen da. 
BI7.3 Eskaeraren prestaketan, elementu guztiak sartzen dira irteera-aginduari jarraikiz, eta produktuen ezaugarriak 
eta horien prestaketa, bilkina, identifikazioa eta informazioa egokiak direla egiaztatzen da. 
BI7.4 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
lan- eta segurtasun-baldintzak ez aldatzeko moduan. 
BI7.5 Garraio-ibilgailuak produkturako egokiak direla eta erabilera-egoera onean daudela egiaztatzen da. 
BI7.6 Salgaiak garraiobideetan jartzean, produktuen higienea eta osotasuna ziurtatzen da. 
BI7.7 Irteerak ezarritako sistemari jarraikiz erregistratzen eta artxibatzen dira. 
BI7.8 Beheranzko trazabilitatearen prozedura egiten da. 

LB8: Inbentarioak eta erregistroak ezarritako prozedurei jarraikiz egitea, biltegiratutako produktuen stockak, kalitatea eta 
iraungipena kontrolatzeko. 

BI8.1 Biltegiratutakoaren egoera eta iraungipena produktu galkorrek eskatutako aldizkakotasunarekin egiaztatzen 
da. 
BI8.2 Biltegiratutako produktuen barne-irteera produktuen antzinatasunaren arabera egiten dela egiaztatzen da. 
BI8.3 Inbentarioa ezarritako metodoari jarraikiz egin dela egiaztatzen da, eta, horretarako, sarreren eta irteeren 
dokumentuak (aginduak, orriak, albaranak) kasu bakoitzerako egokiak direla ziurtatzen da. 
BI8.4 Izakinen azken kontrolari dagokionez, izan diren aldakuntzak —indibidualak eta kolektiboak—gainbegiratzen 
dira. 
BI8.5 Stocken ezaugarriei eta kantitateari buruzko txostena egiten da, eta, hala badagokio, dagozkion gehikuntzak 
eskatzen eta justifikatzen dira. 
BI8.6 Izakinen erabilgarritasuna kontrolatzen da eskaerei aurre egiteko, eta inbentarioa egiteko aldian: 

- Biltegiratutako salgaien zenbaketa fisikoa jasotako argibideei jarraikiz egiten da. 
- Zenbaketaren ondoriozko datuak erabilitako inbentarioaren ereduan eta euskarrian txertatzen dira. 
- Izakinen azken kontrolaren aldean izan diren desbideratzeak detektatu, eta bidezko txostena egiten da. 
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Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Biltegiak, hotz-ganberak, izozkailuak. Baskulak. Dosifikagailuak, kanalak, haragi-piezak. Barne-garraiobideak: kateak, 
uhalak, eskorgak. Ibilgailu autopropultsatu txikiak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor 
zehazteko aparatuak. Datuak transmititzeko ekipamenduak. Ekipo informatikoak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Haragi-produktu egokituak, kanalak eta haragi-piezak. Gai eta produktu osagarriak. Ontziratzeko eta enbalatzeko 
materialak. Osagaiak: produktu erdielaboratuak edo elaboratuak, gehigarriak. Aribideko produktuak. Garbiketarako 
produktuak. Ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko materialak. Erabiltzeko eta egiteko sailkatuta eta antolatuta 
dauden kanalen eta haragi-piezen biltegiratzea. Aribideko produktuak biltegiratuta. Material osagarriak biltegiratuta, 
sailkatuta eta erabiltzeko prest. Produktu amaituen biltegiratzea. 
  

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erosketa-aginduak. Barne-entregako oharrak. Hornigaien zerrendak (albaranak). Sarreren eta irteeren kontrol-
dokumentuak. Lanen zerrendak (hartzea, gauzatzea). Kalitate-zerrendak. Kanpo-eskaerak. Barne-hornidurako agindua. 
Puntu kritikoen eskuliburua (arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia). Gauzatze-parteak. Desinfekzioaren, arratoi-
garbiketaren eta intsektu-garbiketaren erregistroak. Produktuaren trazabilitatearen erregistroak. Gauzatze-erregistroak. 
Araudi teknikoa eta sanitarioa. Larrialdietarako araudia eta planak. Higienearen inguruko jardunbide egokien gidak. 
Sarreren eta irteeren kontrol-dokumentuak. Izakinei buruzko txostenak. Inbentarioak. Arriskuen eta kontrol-puntu 
kritikoen analisiaren erregistroak. Fabrikazioaren inguruko jardunbide egokien gidak. 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
HARAGIA MERKATURATZEKO EDO INDUSTRIA-ERABILERARAKO 
EGOKITZEA, ETA HARAGIAREN TRAZABILITATEA BERMATZEA 

 

Kodea: UC0296_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Kanalak hezurgabetzea eta zatitzea eta piezak lortzea eta atontzea, laneko argibideen arabera, gero industrian eta 
merkataritza-establezimendutan erabiltzeko, kalitatea, higienea eta produkzio-mailak bermatuz. 

BI1.1 Kanalaren alde anatomikoen bereizketa eta hezurgabetzea zatiketa-motari eta jasotako argibideei jarraikiz 
egiten direla egiaztatzen da. 

BI1.2 Hezurrak behar bezala ateratzen dira kanaletatik, ezarritako prozedurari jarraikiz. 

BI1.3 Haragi-kategoria bakoitzeko piezen osaera, atontzea eta hautaketa kontrolatzen da. 

BI1.4 Jateko hondakinen garbiketa eta hautaketa kontrolatzen da, eta merkaturatzeko baldintzak betetzen ez 
dituzten hondarrak edo atalak desagerrarazten dira. 

BI1.5 Arrisku-material espezifikoa (AME) indarrean dagoen araudiaren arabera erauzten, identifikatzen eta 
desagerrarazten da. 

BI1.6 Piezak, hondakinak eta hondarrak sailkatu eta ordenatu egiten dira ezarritako irizpideei jarraikiz, gero 
biltegiratu, kontserbatu edo bidaltzeko. 

BI1.7 Trazabilitatearen kontrola une oro mantentzen da. 

BI1.8 Haragiaren eta hondakinen ezaugarri organoleptikoak egiaztatzen dira. 

LB2: Lantegia, ganibetak, aizkorak eta zerrak egoera onean edukitzea, kanalak zatitzeko eta hezurgabetzeko, baita 
makinak, lanabesak eta erremintak ere, gizentzeko animalien haragia xerratzeko, zatitzeko eta txikitzeko. 

BI2.1 Zatiketa-gelaren, lantegiaren eta edozein lanabesen garbiketa eta desinfekzioa ezarritako prozedurei jarraituta 
egiaztatzen da. 

BI2.2 Ganibetak, aizkorak eta zerrak ordenan sailkatzen eta kokatzen dira, erabiltzean errazago identifikatzeko. 
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BI2.3 Ganibetak, aizkorak eta zerrak behar bezala zorroztuta daudela eta behar bezala ebakitzen dutela egiaztatzen 
da, kanalak behar bezala eta trebetasunez zatitzeko eta hezurgabetzeko. 

BI2.4 Garbiketa eta desinfekzioa egin ondoren produkzio-ekipamenduak eta produkzio-makinak egoera operatiboan 
geratzen direla egiaztatzen da. 

BI2.5 Makinak martxan jartzeko eta gelditzeko eragiketak erabilera-eskuliburuaren arabera egiten direla egiaztatzen 
da. 

BI2.6 Ingurune-baldintzak (tenperatura, argia, aireztapena) prozedura-eskuliburuko argibideen arabera erregulatzen 
dira. 

BI2.7 Lehen mailako mantentze-eragiketak erabilera-eskuliburuetan azaltzen den moduan eta aldizkakotasunean 
gauzatzen dira. 

BI2.8 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti, ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betez. 

BI2.9 Ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

LB3: Kontsumo indibidualerako tamaina, forma eta kalitate egokia duten harategirako zatiak eta prestakinak lortzea, 
lanlekuan higiene pertsonaleko arauak betez. 

BI3.1 Haragi-piezak erabilera jakin baterako prestatzen dira, kalitateen eta establezimenduaren premien arabera. 

BI3.2 Xerrak, xaflak eta zatiak egiten dira, bezeroak zer nahi duen eta produktua zertarako den kontuan hartuta. 

BI3.3 Bezeroak behi, ardi, txerri eta hegaztien haragi-pieza bakoitzak dituen sukaldaritza-aplikazio nagusien eta 
ezaugarri organoleptikoen inguruan orientatzen dira. 

BI3.4 Erraz merkaturatzen diren gaiak lortzeko beharrezkoak diren hautaketa- eta prestaketa-eragiketak egiten dira 
(muntatzea, lotzea, birrineztatzeko prestatzea). 

BI3.5 Manipulazioetan, piezen galerak eta kalteak saihesten dira, behar bezalako aprobetxamendua lortzeko. 

BI3.6 Lanabesak eta erremintak beharrezkoak diren babes- eta higiene-neurriak hartuta maneiatzen dira, istripu-
arriskuak saihesteko. 

LB4: Hotz-tratamendu industrialak aplikatzea, haragi-piezak eta haragi-produktuak modu egokian kontserbatzeko, 
kalitatea, higienea eta produkzio-maila bermatuz. 

BI4.1 Kontrol-tresnek edo -koadroek eta hotz-ganberen eta -ekipamenduen ixte- eta segurtasun-sistemek behar 
bezala funtzionatzen dutela egiaztatzen da. 

BI4.2 Hozte- edo izozte-eredua (tenperatura, denborak) pieza-motarako edo haragi-produkturako egokia dela 
egiaztatzen da. 

BI4.3 Ganberak, ekipamenduak eta horien baldintzak programatu eta erregulatu egiten dira, hautatutako hozte- edo 
izozte-ereduaren arabera. 

BI4.4 Piezak eta produktuak ganberetan sartzen eta antolatzen dira, ezarritako moduan eta kantitatean. 

BI4.5 Aplikazioan, tenperaturaren, hezetasunaren, denboren eta aire-abiaduraren parametroak kontrolatzen dira, eta 
dauden desbideratzeak zuzentzen dira. 

BI4.6 Piezak desizoztu egiten dira, ekipamenduak erregulatuz eta baldintzak (tenperatura, denbora eta mikrouhinak) 
prozedura-eskuliburuak produktu bakoitzerako adierazitakoaren barruan mantenduz. 

LB5: Zatiketen edo ebaketen kostu-dokumentuak egitea eta balioestea, pieza bakoitzaren salmenta-prezioak ezartzeko. 
BI5.1 Ebaketa-koefizienteak merkatuko erreferentziako prezioetatik abiatuta lortzen dira. 

BI5.2 Ekipamenduak formatu-motaren eta eskatutako produkzio-erritmoaren arabera hautatzen eta erregulatzen 
dira. 

BI5.3 Pieza bakoitzaren errendimendu estandarrak aplikatzen dira, erabili beharreko ebaketa-motari jarraikiz. 

BI5.4 Puska edo pieza bakoitzaren salmenta-prezioak eskuratze-prezioen eta merkataritza-marjinen arabera 
egokitzen dira. 

BI5.5 Ebaketen edo zatiketen errendimendu errealak erabilitako erreferentziako tauletako errendimendu teorikoekin 
alderatzen dira aldizka. 

BI5.6 Produkzio-kostuak kalkulatzen dira, produktu elaboratuen salmenta-prezioa balioesteko. 

LB6: Emandako produktuen motak eta kalitateak egiaztatzea, eta eskatutako espezifikazioak betetzen dituztela 
ziurtatzea. 

BI6.1 Laginak eragiketaren argibideetan azaltzen den moduan, kantitatean eta dagokion tresnekin hartzen dira. 

BI6.2 Lagina ezarritako kodeak eta metodoak kontuan hartuta identifikatzen da eta eramaten da laborategira. 

BI6.3 Proben emaitzak produkturako eskatzen diren espezifikazioekin erkatzen dira, eta, hala badagokio, produktua 
erabiltzeko baimena ematen da. 

BI6.4 Salgaien onarpenaren edo baztertzearen inguruan hartutako erabakiei buruzko txosten arrazoitu bat egiten da. 
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LB7: Bere eskumeneko lan-egoeretan beharrezkoak diren babes-neurriak hartzea segurtasuna bermatzeko. 
BI7.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatutako babes-ekipamendu pertsonalak behar bezala erabiltzen dira. 

BI7.2 Lan-eremua (postua, ingurunea, zorguneak) arriskutsuak izan daitezkeen edo beste lan batzuen egikaritzea 
zail dezaketen elementurik gabe mantentzen da. 

BI7.3 Makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuen existentzia eta funtzionamendua egiaztatzen da, eta behar 
bezala erabiltzen dira eragiketetan. 

BI7.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira produktuak. 

BI7.5 Laneko ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak arduradunari jakinarazten zaizkio, horiek zuzentzeko 
edo hobetzeko neurriak proposatuz. 

LB8: Haragi-piezak ezarritako formulen arabera prestatzea, haragi-produktuak lortzeko. 
BI8.1 Piezen moldekatzea espezifikazioen arabera egokia dela egiaztatzen da. 

BI8.2 Piezen sailkapena industria-balioespenari jarraikiz egokia dela egiaztatzen da. 

BI8.3 Piezak aldez aurretik eredu bakoitzaren pisaketa indibiduala eta kolektiboa egin ondoren banatzen direla 
egiaztatzen da. 

BI8.4 Aurrez gazitzeko, injektatzeko eta ponpatzeko eragiketak produktu eta/edo pieza bakoitzerako modu egokian 
egin direla egiaztatzen da. 

BI8.5 Piezak beratzeko lekura behar bezala eramaten direla egiaztatzen da, kalterik izan ez dezaten. 

BI8.6 Haragi-produktuak lortzeko aukeratutako gelak ezaugarri espezifikoekin bat datozenak direla egiaztatzen da. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hotz-ganberak, izoztuen ganberak, beren erregulazio- eta kontrol-elementuekin. Desizozteko ekipamenduak. Zatiketa-
gela industrialak, lan-mahaiarekin eta aurrera egiteko eta banatzeko bandarekin edo sistemarekin. Produktuak jasotzeko 
eta sailkatzeko elementuak, hala nola orgak, edukiontziak, esekigailuak eta abar. Ebaketa- eta arraspatze-erremintak, 
eskuzkoak edo mekanikoak, zorrozteko lanabesak. Hutsean poltsaratzeko, biltzeko, erretiluratzeko eta paketatzeko 
ekipamenduak. Kostu-dokumentuen taulak. Datuak transmititzeko ekipamenduak. Segurtasun- eta babes-gailuak 
instalazioetan eta makinetan. Larrialdiko ekipamenduak. Garraio-sistemak: uhalak, amaigabeak, eskorgak, palak. 
Baskulak, baskula-sailkatzaileak. Zatikatzeko makinak, gillotinak, ebakitzeko lanabesak. Ekipamenduak eta makinak 
babesteko gailuak. Babes pertsonal eta kolektiboko ekipamenduak. Ekipaje pertsonal higienikoa. Garbiketa pertsonaleko 
baliabideak. Instalazioen garbiketa, desinfekzioa eta intsektu-garbiketa egiteko ekipamenduak. Ekipamenduak 
garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko sistemak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Kanalak, kanal-erdiak, kanal-laurdenak, behi, ardi, ahuntz, txerri, zaldi, hegazti eta untxien jateko hondakin freskoak, 
hotzekoak edo izoztuak, haragi-piezak, koipeak. Biltzeko materiala, erretiluak, paketatzeko materiala. Etiketak, zigiluak. 
Bidaltzeko hautatu, sailkatu, balioetsi eta egokitutako haragi-piezak eta hondakinak. Harategirako zatiak eta prestakinak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kanalen eta piezen jatorri-dokumentazioa. Produkzio-programa. Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Prozedura-
eskuliburuak eta laneko argibideak. Merkatuko informazioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Garbiketa-
seinaleztapenak. Araudi teknikoa eta sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Arriskuen eta kontrol-
puntu kritikoen analisiaren eskuliburua. Laneko parteak, erregistroak eta gorabeherak. Piezen errendimenduen eta 
prezioaren balioespena. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Puntu kritikoen kontrol-eskuliburuaren erregistroak. 
Autokontrol-erregistroak. Trazabilitatearen erregistroak eta produktuen identifikazioa. 
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3. gaitasun-atala 
HARAGI-PRESTAKIN FRESKOAK ELIKAGAIEN KALITATEA ETA 
SEGURTASUNA BERMATZEKO BALDINTZETAN ELABORATZEA, 
SALTZEA ETA MERKATURATZEA 

 

Kodea: UC0297_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Instalazioen lehen mailako mantentze-eragiketak eta lehengaiak hautatu, garbitu eta prestatzeko eragiketak 
kontrolatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

BI1.1 Makinak, instalazioak eta instalazio osagarriak funtzionamendu-egoera onean daudela, martxan behar bezala 
jartzen direla (abiaraztea eta gelditzea), eta kontrol-tresnak eta segurtasun-sistema egoera onean daudela 
egiaztatzen da. 
BI1.2 Anomaliak detektatu eta erregistratu egiten dira, prozedurari jarraikiz zuzentzen dira, eta, beharrezkoa izanez 
gero, mantentze-zerbitzuei jakinaraztea. 
BI1.3 Elaborazio-prozesua hasi aurretik, instalazioak, makinak eta gailuak erabat garbi daudela —produktuak honda 
ditzakeen hondarrik eta zikinkeriarik gabe— egiaztatzen da, eta ezarritako prozeduraren arabera garbitzen eta 
desinfektatzen dira. 
BI1.4 Sartzen diren lehengaien ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzen dira eta datuak erregistratzen 
dira. 
BI1.5 Lehengaien fluxuak egin beharreko prozesuaren premiak betetzen dituela egiaztatzen da, eta desbideratzeak 
jakinarazi eta zuzendu egiten dira. 
BI1.6 Lehengaiak hautatzeko eta prestatzeko eskuzko eragiketak laneko argibideen arabera egikaritzen direla 
kontrolatzen da. 
BI1.7 Prestatutako lehengaiak formaren, tamainaren eta kalitatearen inguruan eskatutako espezifikazioekin bat 
datozela egiaztatzen da, baita parametro horiek ezarritako mailen barruan daudela ere. 
BI1.8 Azpiproduktuak eta hondakinak adierazitako uneetan eta baliabideekin desagerrarazten direla egiaztatzen da 
eta bakoitza aurrez finkatutako tokira eramaten da. 

LB2: Saltxitxa-produktu eta txarkuteria-produktu freskoak elaboratzea indarreko erregelamentazio tekniko eta sanitarioan 
zehaztutakoaren arabera, kalitatea, higienea eta produkzio-mailak bermatuz. 

BI2.1 Beharrezkoak diren piezak, gehigarriak eta osagaiak produktuaren formulazioaren eta indarrean dagoen 
legeriaren arabera hautatzen eta dosifikatzen dira. 
BI2.2 Txikitzea eta nahasketa makinak behar bezala erregulatuz egiten dira, elaboratu beharreko produktuak behar 
duen ale-tamaina eta homogeneotasuna lortzeko. 
BI2.3 Gazituak eta ontzutuak elaboratu beharreko produktuek behar dituzten dosi, denbora eta baldintzetan 
aplikatzen dira. 
BI2.4 Galkatzea edo moldekatzea lortu beharreko produktu-motak behar dituen ekipamenduekin eta presio- eta 
abiadura-baldintzetan egiten da. 
BI2.5 Produktu elaboratuetan, hala badagokio, egosteko, ontzeko edo ketzeko tratamenduak aplikatzen dira, eta 
eskatutako tenperatura-, denbora-, hezetasun- eta aireztapen-baldintzak ezartzen eta mantentzen dira. 

LB3: Produktu fresko elaboratuak galkatzeko eta moldekatzeko eragiketak egitea, prozedura-eskuliburuan eta laneko 
argibideetan ezarritakoari jarraikiz eta produktuen kalitatea eta higienea ziurtatuz. 

BI3.1 Fabrikatu beharreko produkturako heste, poltsa edo molde egokia hautatzen da, eta horren ezaugarriak 
eskatutako espezifikazioekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI3.2 Galkatzeko, moldekatzeko eta dosifikatzeko ekipamenduak eta baldintzak produktuaren eskakizunei eta 
laneko argibideei jarraikiz hautatzen eta erregulatzen dira. 
BI3.3 Eragiketak dirauen artean, presioa, abiadura, hutsa eta gainerako parametroak finkatutako mugen barruan 
edukitzen dira, pastak ez enbarratzeko eta erabilitako sistemaren eraginkortasuna ziurtatzeko. 
BI3.4 Unitateak klipatzeko edo soldatzeko lanak ezarritakoari jarraikiz egiten direla eta tamaina onartutako tartearen 
barruan dagoela egiaztatzen da. 

LB4: Beharrezkoa duten haragi-produktu elaboratuak ontziratzea eta horretarako beharrezkoak diren makinak, 
lanabesak eta materialak prestatzea, aurkezteko produktu egokiak lortzeko. 
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BI4.1 Ontziratzeko eremua, ekipamenduak eta/edo makinak garbi eta erabiltzeko egoera egokian daudela 
egiaztatzen da. 
BI4.2 Ontziratzeko lanabesak eta materialak (poltsak, erretiluak), paketatzekoak eta etiketatzekoak leku egokietan 
daudela eta produktu bakoitzerako ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI4.3 Makinak kontrolatzeko parametroak (presioa, denbora, tenperatura, formatua eta erritmoa) makinek behar 
bezala funtzionatzeko ezarritako marjinen barruan daudela egiaztatzen da. 
BI4.4 Ontziratzeko eragiketak (hutsean ontziratzea, gasa injektatzea, zigilatzea, grapatzea) ezarritako kopuruan eta 
ordenan eta ezarritako tolerantzia-marjinen barruan egin direla egiaztatzen da. 
BI4.5 Ontziratutako produktuetan ixtearen eta hermetikotasunaren eraginkortasun-kontrola aplikatu dela eta horiek 
produktu-mota bakoitzerako zehaztutakoarekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI4.6 Eragiketa guztiak segurtasun- eta higiene-arau espezifikoak betez egin direla egiaztatzen da, bai makina-gela, 
lanabes eta materialei, bai manipulazioko langileei dagokienez. 
BI4.7 Ontziratutako produktuen garraio eta banaketa egokia (dagokien lekura, bertan biltegiratzeko eta paketatzeko) 
planifikatzen da. 
BI4.8 Ontziratu beharreko produktuak etiketatu ondoren paketatzeko eragiketak egiten dira eta hornidura-lineak, 
pisaketa, grapatzea eta errotulazioa kontrolatzen dira, produktuaren ezaugarriak bermatzeko eta biltegiratzean 
eta/edo banatzean haren osotasuna ziurtatzeko. 

LB5: Hotzeko produktuak edo izoztuak lortzea, eta, horretarako, hotz industrialeko tratamenduak ezarritako baldintzetan 
aplikatzea, janarien kalitatea eta higienea bermatuz. 

BI5.1 Prozedura-eskuliburuari jarraikiz, landu beharreko produktu-motarako hozte- edo izozte-eredu egokia 
hautatzen da (tenperatura, hezetasuna, denborak). 
BI5.2 Ganberak, ekipamenduak eta horien baldintzak programatu eta erregulatu egiten dira, hautatutako hozte- edo 
izozte-ereduaren arabera. 
BI5.3 Egiaztatzen da produktuak eskuliburuan eta laneko argibideetan adierazitako moduan, kantitatean eta 
abiaduran sartzen eta antolatzen direla ganberetan eta tuneletan. 
BI5.4 Hozte-prozesuan, tenperaturaren, hezetasunaren, iraunkortasunaren eta aireztapenaren parametroak 
aukeratutako ereduari jarraitzen diotela egiaztatzen da aldizka, eta agertutako desbideratzeak zuzentzen dira. 
BI5.5 Izozteko tratamenduak irauten duen bitartean tenperatura, hezetasuna, denbora, izozte-sarpen kurba eta sor 
litezkeen akatsak kontrolatzen dira eta, hala badagokio, hasierako baldintzak doitzen dira. 
BI5.6 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB6: Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren eta higiene-jardunbide egokien ezarpenean eta mantentze-lanetan 
parte hartzea. 

BI6.1 Arriskuak —biologikoak eta ez-biologikoak— eta kontaminazio-arriskuak saihesteko hartu beharreko neurriak 
identifikatzen dira. 
BI6.2 Prozesua kontrolpean dagoen ala ez jakiteko aukera ematen duen egiaztapen-sisteman laguntzen da. 
BI6.3 Desbideratzeen kasuan, beharrezkoak diren ekintza prebentibo eta zuzentzaileak egiten dira, prozesuen 
funtzionamendu egokiari eusteko. 
BI6.4 Ezarritako erregistro guztiak betetzen dira. 
BI6.5 Higiene-baldintza egokiak bermatzeko elikagaien higieneari buruz indarrean dagoen legeria, manipulazio-
jardunbide egokiak eta fabrikazio- eta higiene-jardunbide egokiak betetzen direla egiaztatzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hotz-ganberak, izoztuen ganberak, beren erregulazio- eta kontrol-elementuekin. Desizozteko ekipamenduak. 
Harakintzako eta txarkuteriako lantegiak, lan-mahaiarekin eta aurrera egiteko eta banatzeko bandarekin edo 
sistemarekin. Produktuak jasotzeko eta sailkatzeko elementuak, hala nola orgak, edukiontziak, esekigailuak eta abar. 
Ebaketa- eta arraspatze-erremintak, eskuzkoak edo mekanikoak, zorrozteko lanabesak. Txikitzeko makinak. Oragailuak. 
Cutterrak. Galkatzeko makinak. Lotzeko makinak. Moldekatzeko makinak. Baskulak. Dosifikatzeko makinak. Argia, 
hezetasuna, tenperatura, beroa, uraren jarduera, pH-a eta trinkotasuna neurtzeko aparatuak. Hutsean poltsaratzeko, 
biltzeko eta erretiluratzeko ekipamenduak. Datuak transmititzeko ekipamenduak. Segurtasun- eta babes-gailuak 
instalazioetan eta makinetan. Larrialdiko ekipamenduak. Zatikatzeko makinak, gillotinak, ebakitzeko lanabesak. Masaje-
bonboak. Xerratzeko makina. Galdarraztatzeko makinak. Lehorketa-tunela. Gatzun-tangak, gazitzeko eta gezatzeko 
unitateak, gazitze-bonboak, injektore/irabiagailuak. Dosifikagailuak. Kubikagailuak. Errota koloidalak. Ekipamenduak, 
hutsean galkatzeko makinak, klipatzeko makinak, moldekatzeko eta desmoldekatzeko makinak, ixteko makinak, 
zigilagailuak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko aparatuak. Ekipamenduak eta 
makinak babesteko gailuak. Ekipaje pertsonal higienikoa. Garbiketa pertsonaleko baliabideak. Instalazioen garbiketa, 



 
 

Harakintza eta haragi-produktuen  
elaborazioa 

 

 
 

 

17 

desinfekzioa eta intsektu-garbiketa egiteko ekipamenduak. Ekipamenduak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko 
sistemak. 
 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Saltxitxa- eta txarkuteria-produktuak, hanburgesak eta haragi-bolak kontsumorako egokituak. Produktuak hautatuta, 
prestatuta, gazituta, egonkortuta. Haragi-oreak eta -pastak galkatuta eta moldekatuta. Produktuak elaboratuta. 
 
 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Piezen jatorri-dokumentazioa. Produkzio-programa. Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Prozedura-eskuliburuak eta 
laneko argibideak. Merkatuko informazioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Garbiketa-seinaleztapenak. 
Araudi teknikoa eta sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen 
analisiaren eskuliburua. Laneko parteak, erregistroak eta gorabeherak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Puntu 
kritikoen kontrol-eskuliburuaren erregistroak, desinfekzioaren, arratoi-garbiketaren eta intsektu-garbiketaren erregistroak. 
Autokontrol-erregistroak. Trazabilitatearen erregistroak eta produktuen identifikazioa. 
 

 
 
 
4. gaitasun-atala 
INDUSTRIAKO HARAGI-PRODUKTUAK ELABORATZEA, ESKATZEN 
DIREN KALITATEA ETA HIGIENEA MANTENDUZ 

 

Kodea: UC0298_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-eragiketak kontrolatzea, eta lehengaiak hautatu, garbitu eta 
prestatzeko eragiketak egiaztatzea, elaborazio-prozesuaren eta lortu beharreko produktuaren eskakizunei eta ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 

BI1.1 Makinak, instalazioak eta instalazio osagarriak funtzionamendu-egoera onean daudela, martxan behar bezala 
jartzen direla (abiaraztea eta gelditzea), eta kontrol-tresnak eta segurtasun-sistema egoera onean daudela 
egiaztatzen da. 
BI1.2 Sartzen diren lehengaien ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzen dira eta datuak erregistratzen 
dira. 
BI1.3 Lehengaien fluxuak egin beharreko prozesuaren premiak betetzen dituela egiaztatzen da, eta desbideratzeak 
jakinarazi eta zuzendu egiten dira. 
BI1.4 Lehengaiak hautatzeko eta prestatzeko eskuzko eragiketak laneko argibideen arabera egikaritzen direla 
kontrolatzen da. 
BI1.5 Prestatutako lehengaiak formaren, tamainaren eta kalitatearen inguruan eskatutako espezifikazioekin bat 
datozela egiaztatzen da, baita parametro horiek ezarritako mailen barruan daudela ere. 
BI1.6 Azpiproduktuak eta hondakinak adierazitako uneetan eta baliabideekin desagerrarazten direla egiaztatzen da 
eta bakoitza aurrez finkatutako tokira eramaten da. 
BI1.7 Produkzio-programa bete dela egiaztatzen da, eta trazabilitatea kontrolatzeko beharrezkoak diren datuak 
ematen dira. 

LB2: Produktuak egonkortzeko substantziak (gazituak, soluzio kontserbagarriak) prestatzea eta gaineratzea, prozedura-
eskuliburuari eta laneko argibideei jarraikiz eta kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI2.1 Gazitu lehorrak, gatzunak, ontzutuak, olioak edo soluzio kontserbagarriak formulazioaren arabera prestatzen 
dira, osagai bakoitzaren dosifikazioa, tenperatura, biskositatea, hauspeatzea eta pH-a kontrolatuta. 
BI2.2 Aplikatzeko ekipamenduak eta baldintzak hautatu eta erregulatu egiten dira erabili beharreko metodoaren 
(murgiltzea, injektatzea, dosifikazioa) arabera eta eskuliburuan eta laneko argibideetan adierazitakoari jarraikiz. 
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BI2.3 Gaineratzeko prozesuan, parametroak (denbora, kontzentrazioa, dosia) onartutako marjinen barruan daudela 
egiaztatzen da eta, desbideratzerik izanez gero, eragiketaren argibideetan ezarritako neurri zuzentzaileak hartu 
behar dira. 
BI2.4 Tratamendu luzeetan, tenperaturaren, hezetasunaren eta gatz-sarpenaren parametroak onartutako marjinen 
barruan daudela kontrolatzen da. 

LB3: Haragi-oreak formulazioaren arabera prestatzea, geroago haragi-produktu elaboratuen akaberan erabiltzeko 
(txorizoa, saltxitxoia, salamia). 

BI3.1 Zatikatzeko makinaren tamaina edo haragi txikituaren aleena lortu beharreko produkturako egokia dela 
egiaztatzen da. 
BI3.2 Osagaien (gatza, espezieak, gehigarriak) dosifikazioa produktu bakoitzerako egokia dela egiaztatzen da. 
BI3.3 Lehengaiak eta osagaiak oragailura/nahasgailura ezarritako ordenan gaineratzen direla gainbegiratzen da. 
BI3.4 Lortutako orean, nahasteko eragiketak eta denborak zuzenak izan direla egiaztatzen da. 
BI3.5 Lortutako oreak behar bezala garraiatzen eta leku egokian kokatzen direla egiaztatzen da. 

LB4: Prozesuan, laginak hartzea eta adierazitako saiakuntzak eta probak egitea eskatutako zorroztasunarekin, 
produktuaren kalitatea ezarritako espezifikazioekin bat datorrela egiaztatuz. 

BI4.1 Laginak adierazitako unean, tokian, moduan eta kantitatean hartzen dira eta behar bezala identifikatzen eta 
eramaten dira, laborategian jasotzen dituzten arte alteraziorik jasango ez dutela bermatzeko. 
BI4.2 Probak eta saiakuntzak —oinarrizkoak eta azkarrak— egiteko beharrezkoak diren tresnak egokiak dira eta 
erabiltzeko argibideetan eta egin beharreko eragiketaren argibideetan jasotakoaren arabera kalibratzen dira. 
BI4.3 Laginak prestatzeko eta probak edo saiakuntzak «in situ» egiteko ezarritako protokoloei jarraitzen zaie eta 
emaitzak eskatutako xehetasunarekin lortzen dira. 
BI4.4 Produktuen propietate organoleptikoak ezarritako kalitate-eskakizunen barruan daudela egiaztatzen da. 
BI4.5 Desbideratzerik izanez gero, arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren eskuliburuan ezarritako neurri 
zuzentzaileak aplikatzen dira eta dagokion txostena egiten da. 
BI4.6 Kalitate-kontrolen eta -proben emaitzak ezarritako sistemaren eta euskarriaren arabera erregistratzen eta 
artxibatzen dira. 

LB5: Plater kozinatuak prestatzeko sukalde-elaborazioak errezetaren eta prozedura-eskuliburuaren arabera egitea, 
prestakinen kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI5.1 Beharrezkoa duten osagaiak egosi, erre edo frijitu egiten dira ezarritako tenperaturan eta denboran. 
BI5.2 Saltsak, betegarriak eta estaldurak prestatzean, osagaiak egoki gehitu direla eta konbinazioaren beharrezko 
denborak eta tenperaturak kontrolatzen dira, produktu homogeneoa eta egonkorra lortzeko, nahi den 
biskositatearekin. 
BI5.3 Birrineztatuak eta arrautzeztatuak prestatzean, fase edo geruza bakoitzaren homogeneotasuna eta lodiera 
egiaztatzen dira. 
BI5.4 Plateraren aurkezpena, konposizioa, muntatzea eta dekorazioa produktu elaboratuaren espezifikazioekin bat 
datozela egiaztatzen da. 

LB6: Produktu onduak lortzea, eta, horretarako, hartzidura- eta deshidratazio-prozesuak prozedura-eskuliburuan 
adierazitako baldintzetan egiten direla kontrolatzea, janarien kalitatea eta higienea bermatuz. 

BI6.1 Hartzidura-ganberak, unitate klimatikoak eta lehortegiak produktuaren eta prozesuaren fasearen arabera 
erregulatzen dira. 
BI6.2 Espazioaren erabilera egokia eta tratamenduan eskatutako eraginkortasuna lortzeko, produktuak argibideetan 
adierazitako kantitatean eta moduan sartzen eta kokatzen dira unitate klimatikoetan. 
BI6.3 Prozesuan, funtsezko parametroak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, presioa, tratamendu-denbora, lermak, 
kanpoko flora) adierazitako mugen barruan daudela egiaztatzen da. 
BI6.4 Prozesua behar bezala garatzea eragozten duten akatsak (zoldak, arrailak, hozkak) detektatzen dira eta 
prozedura-eskuliburuetan adierazitako neurri zuzentzaileak hartzen dira. 
BI6.5 Ketzeko teknikak eskuliburu eta argibideetan produktu bakoitzerako adierazitako baldintzetan aplikatzen dira. 
BI6.6 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa erabilitako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 
BI6.7 Gazitzeko prozesuari lotutako teknikak kalitate oneko produktuak lortzeko egokiak direla egiaztatzen da. 

LB7: Bero-tratamenduak aplikatzea produktuak pasteurizatzeko edo esterilizatzeko, prozedurei buruzko eskuliburuetako 
arauen arabera eta janarien kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI7.1 Ekipamenduak eta horien baldintzak hautatu eta erregulatu egiten dira lortu beharreko produktuaren 
espezifikazioen eta egin beharreko tratamendu-motaren arabera, laneko argibideetan eta eskuliburuetan 
adierazitakoari jarraikiz. 
BI7.2 Ekipamenduak ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen dira, produktu-fluxuak egin beharreko 
prozesuaren premiak betetzen dituela egiaztatzen da, eta desbideratzeak zuzentzen eta jakinarazten dira. 
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BI7.3 Tratamenduak irauten duen bitartean, denborak, tenperatura, tratamenduaren homogeneotasuna, beroa 
sartzeko abiadura, presioa, kontrapresioa eta gainerako parametroak kontrolatu egiten dira eta prozedurari buruzko 
eskuliburuari dagokionez desbideratzerik baldin badago, bidezko neurri zuzentzaileak hartzen dira. 
BI7.4 Produktuak ezarritako metodoaren bitartez hozten dira, argibideetan finkatutako tenperatura lortu arte. 
BI7.5 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB8: Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren eta higiene-jardunbide egokien ezarpenean eta mantentze-lanetan 
parte hartzea. 

BI8.1 Arriskuak —biologikoak eta ez-biologikoak— eta kontaminazio-arriskuak saihesteko hartu beharreko neurriak 
identifikatzen dira. 
BI8.2 Prozesua kontrolpean dagoen ala ez jakiteko aukera ematen duen egiaztapen-sisteman laguntzen da. 
BI8.3 Desbideratzeen kasuan, beharrezkoak diren ekintza prebentibo eta zuzentzaileak egiten dira, prozesuen 
funtzionamendu egokiari eusteko. 
BI8.4 Ezarritako erregistro guztiak betetzen dira. 
BI8.5 Higiene-baldintza egokiak bermatzeko elikagaien higieneari buruz indarrean dagoen legeria, manipulazio-
jardunbide egokiak eta fabrikazio- eta higiene-jardunbide egokiak betetzen direla egiaztatzen da. 

LB9: Hondakinak biltzeko, arazteko eta isurtzeko eragiketak gidatzea edo egitea, ingurunea babesteko arauak betez. 
BI9.1 Produkzio-prozesuetan sortzen diren hondakinen motak eta kantitateak prozedura-eskuliburuetan 
ezarritakoarekin bat datozela ziurtatzen da. 
BI9.2 Hondakinen edo zakarreriaren bilketa egiteko, mota bakoitzerako ezarritako prozedurei jarraitzen zaie. 
BI9.3 Hondakinen biltegiratzea eragiketaren argibideetan ezarritako modu eta leku espezifikoetan gauzatzen da, 
ezarritako lege-arauak betez. 
BI9.4 Hondakinen arazketa-ekipamenduen eta -baldintzen funtzionamendu zuzena egiaztatzen da, eta tratatu 
beharreko hondakin-motaren arabera eta prozedura-eskuliburuetan ezarritako eskakizunen arabera erregulatzen 
dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hotz-ganberak, izoztuen ganberak, beren erregulazio- eta kontrol-elementuekin. Desizozteko ekipamenduak. 
Harakintzako eta txarkuteriako lantegiak, lan-mahaiarekin eta aurrera egiteko eta banatzeko bandarekin edo 
sistemarekin. Produktuak jasotzeko eta sailkatzeko elementuak, hala nola orgak, edukiontziak, esekigailuak eta abar. 
Ebaketa- eta arraspatze-erremintak, eskuzkoak edo mekanikoak, zorrozteko lanabesak. Txikitzeko makinak. Oragailuak. 
Cutterrak. Galkatzeko makinak. Lotzeko makinak. Moldekatzeko makinak. Egosteko makinak. Ketzeko makinak. 
Lehortegiak. Baskulak. Dosifikatzeko makinak. Argia, hezetasuna, tenperatura, beroa, uraren jarduera, pH-a eta 
trinkotasuna neurtzeko aparatuak. Hutsean poltsaratzeko, biltzeko, erretiluratzeko eta paketatzeko ekipamenduak. 
Datuak transmititzeko ekipamenduak. Segurtasun- eta babes-gailuak instalazioetan eta makinetan. Larrialdiko 
ekipamenduak. Garraio-sistemak: uhalak, amaigabeak, eskorgak, palak. Baskulak, baskula-sailkatzaileak. Zatikatzeko 
makinak, gillotinak, ebakitzeko lanabesak. Masaje-bonboak. Xerratzeko makina. Galdarraztatzeko makinak, egosteko 
makinak. Lehortzeko tunela. Gatzun-tangak, gazitzeko eta gezatzeko unitateak, gazitze-bonboak, injektore/irabiagailuak. 
Dosifikagailuak. Kubikagailuak. Errota koloidalak. Sukaldaritza industrialeko ekipamenduak eta lanabesak. Hutsean 
galkatzeko makinak, klipatzeko makinak, moldekatzeko eta desmoldekatzeko makinak, ixteko makinak, zigilagailuak. 
Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko aparatuak. Datuak transmititzeko ekipamendu 
eramangarriak. Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak. Ekipaje pertsonal higienikoa. Garbiketa pertsonaleko 
baliabideak. Instalazioen garbiketa, desinfekzioa eta intsektu-garbiketa egiteko ekipamenduak. Ekipamenduak 
garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko sistemak. 
 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktu amaituak, merkaturatzeko prest: haragi-kontserbak, produktu izoztuak; hestebeteak, fianbreak, bestelako 
haragi-elaboratuak; aurrekozinatuak. Prestatuak, gazituak eta egonkortuak. Haragi-oreak eta -pastak galkatuta eta 
moldekatuta. Produktuak landuta eta kozinatuta. Guztiak kontserbazio-tratamendurako prest. Prestatzeko eta 
elaborazioko prozesuetako azpiproduktuak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Piezen jatorri-dokumentazioa. Produkzio-programa. Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Prozedura-eskuliburuak eta 
laneko argibideak. Merkatuko informazioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Garbiketa-seinaleztapenak. 
Araudi teknikoa eta sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen 
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analisiaren eskuliburua. Laneko parteak, erregistroak eta gorabeherak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Puntu 
kritikoen kontrol-eskuliburuaren erregistroak, desinfekzioaren, arratoi-garbiketaren eta intsektu-garbiketaren erregistroak. 
Autokontrol-erregistroak. Trazabilitatearen erregistroak eta produktuen identifikazioa. Inguruneari eta hondakinen 
kudeaketari buruzko araudia. Ingurune-erregistroak 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 
 

1. prestakuntza-modulua: 
HARAGIAREN ETA HARAGI-PRODUKTUEN BILTEGIRATZEA ETA 

BIDALKETA 

  
2. prestakuntza-modulua:  

HARAGIAREN EGOKITZAPENA ETA TEKNOLOGIA 

  
3. prestakuntza-modulua:  

HARAGI-PRESTAKIN FRESKOEN ELABORAZIOA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

INDUSTRIAKO HARAGI-PRODUKTUEN ELABORAZIOA ETA 
TRAZABILITATEA 

  
5. prestakuntza-modulua:  

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK HARAKINTZAN ETA 
HARAGI-PRODUKTUEN ELABORAZIOAN  

 

 

1 
2 
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1. prestakuntza-modulua: 
HARAGIAREN ETA HARAGI-PRODUKTUEN BILTEGIRATZEA ETA 
BIDALKETA  
 

Kodea: MF0295_ 2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0295_2 HARAGI-LEHENGAIAK ETA -GAI OSAGARRIAK HARTZEKO, 

BILTEGIRATZEKO ETA HARAGI-PIEZAK ETA -PRODUKTUAK BIDALTZEKO PROZESUAK KONTROLATZEA 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Higiene pertsonal eta orokorreko neurriak eta ikuskapenak aplikatzea eta lan-sistemetara egokitzea produktuen 
alterazio- edo hondatze-arriskuak minimizatzeko, eta produktuen eta kontsumitzaileen segurtasunerako eta 
osasungarritasunerako ondorioak ebaluatzea. 

EI1.1 Instalazioek eta ekipamenduek bete beharreko higiene-eskakizunak identifikatzea. 
EI1.2 Instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintzei eusteko jardunak horiek ez betetzearen ondoriozko arriskuekin 
lotzea. 
EI1.3 Jardueran aplikatu beharreko higiene pertsonaleko neurriak deskribatzea eta horiek ez betetzearen ondorioekin 
lotzea. 
EI1.4 Araudi orokorra eta jardunbide egokiei buruzko gidak interpretatzea. 
EI1.5 Higiene pertsonaleko neurrien artean, prozesuaren eta/edo norbanakoaren hainbat egoeratan aplikatu 
beharrekoak bereiztea. 
EI1.6 Elikagaien eraldaketen jatorria eta eraldaketa horiek eragiten dituzten agenteak nahiz transmititzeko eta ugaritzeko 
mekanismoak identifikatzea. 
EI1.7 Elaborazioan edo manipulazioan janariek izandako alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina 
balioestea, eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI1.8 Elikagai-jatorriko intoxikazio edo toxiinfekzio nagusiak eta osasunean dituzten ondorioak zerrendatzea, eta 
alterazioekin eta agente eragileekin lotzea. 

A2: Salgaiak eta produktu osagarriak sartzeko edo irteteko baldintza egokiak zehaztea, osaera, kantitateak, babes-premiak 
eta kanpo-garraioaren premiak kontuan hartuta. 

EI2.1 Sartzen diren salgaiekin eta bidalketekin batera joan behar duen dokumentazioa ezagutzea. 
EI2.2 Lehengaien eta gai osagarrien hornidura-kontratuen edo produktuen salmenta-kontratuen edukia aztertzea, eta 
hartzean edo bidaltzean egin beharreko egiaztapenekin lotzea. 
EI2.3 Kantitateen balioztatze-, neurketa- eta kalkulu-metodoak aztertzea. 
EI2.4 Haragi-salgaien babes-sistemen ezaugarriak zehaztea: enbalajeak, ontziak, kokapena, tenperatura. 
EI2.5 Produktuak eta materia osagarriak eskaeraren arabera jasotzen direla eta paketatzean edo biltzean eta garraio-
baldintzetan kalterik ez dutela izan egiaztatzea. 
EI2.6 Garraiobideek, nolanahi ere, garraiatutako produktu-motak behar dituen baldintza tekniko eta higienikoak betetzen 
dituztela detektatzea. 
EI2.7 Jasotako kanalak eta haragi-deribatuak ezarritako baldintza organiko eta sanitarioekin bat datozela gainbegiratzea, 
eta ikusitako anomaliak idatziz jasotzea eta artxibatzea. 
EI2.8 Datuak eta erreferentziak argibideen arabera betetzea, dagokion trazabilitateari eusteko. 
EI2.9 Kanpo-garraiobideak zerrendatzea eta horien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak deskribatzea. 
EI2.10 Salgaien hartze edo bidalketaren behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lotearen osaera zehaztea. 
- Hartzean edo bidalketaren aurretik egin beharreko egiaztapenak zehaztea. 
- Lotutako informazioa eta dokumentazioa kontrastatzea. 
- Loteak behar duen babesa zehaztea. 
- Garraiobideak bete behar dituen baldintzak finkatzea eta salgaien kokapen egokia deskribatzea. 
- Hala badagokio, espezifikazioak betetzen ez dituzten haragi-salgaiak eta produktu osagarriak baztertzea. 

A3: Salgaiak sailkatzea, elikagaien ezaugarrietarako eta horiek biltegiratzeko irizpide egokiak aplikatuz. 
EI3.1 Haragi-produkziorako salgaiak sailkatzeko prozedurak deskribatzea. 
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EI3.2 Elikagaien sailkapen-irizpideak aplikatzea, iraungipenaren, erabilgarritasunaren, tamainaren, erresistentziaren eta 
bestelako ezaugarrien arabera. 
EI3.3 Kodetze-sistemak interpretatzea. 
EI3.4 Kodeak esleitzea ezarritako sistemaren arabera, eta salgaiak markatzea. 
EI3.5 Biltzeko eta identifikatzeko materialak eta produktu osagarriak ezarritako prozeduraren arabera kokatzea. 
EI3.6 Haragi-deribatuen eta gai osagarrien kokapenaren, biltegiratze-denboraren eta erabilgarritasunaren erregistro 
eguneratua eramatea. 

A4: Kanalak, haragi-piezak eta haragi-deribatu elaboratuak tratatzeko eta biltegiratzeko hotz-ganberak kontrolatzea, behar 
bezala kontserba daitezen (geroago erabiltzeko edo saltzeko). 

EI4.1 Hotz-ganberen tresnak eta kontrol-koadroak ezarritako protokoloari jarraikiz egiaztatzea, eta erregistroa ezarritako 
euskarrian eramatea. 
EI4.2 Hotz-ganberen eta -ekipamenduen ixte- eta segurtasun-sistemak ziurtatzea, agindutako txandei jarraikiz. 
EI4.3 Mantentze-lanetako teknikariei tenperaturak kontrolatzeko tresnetan zein ixte- eta segurtasun-sistemetan ikusitako 
anomalia ororen berri ematea. 
EI4.4 Noizean behin, norberaren irizpideari jarraikiz edo agintzen diotenean, hotza produzitzeko sistemak egiaztatzea 
(konpresoreak, PSA, hozte-dorrea, fluido hoztailea eta beste gailu batzuk) eta ikusitako anomalien edo akatsen berri 
berehala ematea. 
EI4.5 Hotza produzitzeko sistemaren oinarrizko funtzionamendua interpretatzea, sinpleenarekin hasi (hozkailu erdi-
industriala) eta zenbait ganbara hotzez eta atmosferaz hornitzen duten hotz industriala produzitzeko sistema 
informatizatuekin amaitzeraino. 
EI4.6 Kanalak eta haragi-piezak (baita beharrezkoa duten produktu osagarriak ere) ganbera eta tuneletan sartzea eta 
kokatzea, hil berri den animaliaren haragia heltzeko zein haragi-pieza eta -produktu elaboratuak kontserbatzeko, 
prozeduran adierazitako izozte- edo hozte-tenperaturak egokituz. 
EI4.7 Tenperaturaren, hezetasunaren, denboren eta airearen abiaduraren parametroak kontrolatzeko ezarritako txandei 
ardura handiz jarraitzea. Anomaliak erregistratzea. Desbideratzeak zuzentzea, eta, hala badagokio, ikusitako 
irregulartasunen berri lehenbailehen ematea. 

A5: Salgaiak biltegiratzeko prozedurak aztertzea, eta kokalekuak, denborak, baliabideak, ibilbideak eta manipulazio-teknikak 
hautatzea. 

EI5.1 Haragi-jardueran erabiltzen diren biltegiratzeko sistemen ezaugarriak zehaztea eta bakoitzaren abantailak eta 
eragozpenak azaltzea. 
EI5.2 Elikagai-biltegietan gehien erabiltzen diren salgaien zamalanetarako, garraiorako eta barne-manipulaziorako 
ekipamenduen oinarrizko ezaugarriak, prestazioak, maneiatzeko eragiketak eta mantentze-lanak deskribatzea. 
EI5.3 Manipulatzeko baliabideak salgai tipoekin lotzea eta lotura hori bien ezaugarri fisikoetan eta teknikoetan oinarrituta 
justifikatzea. 
EI5.4 Biltegi batek indarreko araudiari jarraikiz bete behar dituen segurtasuneko neurri orokorrak deskribatzea. 
EI5.5 Biltegi baten ezaugarriak, espazioa, erabilgarri dauden baliabideak eta biltegiratu edo hornitu beharreko produktu-
motak adierazten diren kasu praktiko batean, honako hauek zehaztea: 

- Hartzea, biltegiratzea, bidalketa eta itxaronaldiak egingo diren eremuak. 
- Produktu-mota bakoitzaren kokalekua. 
- Produktuen barne-lekualdaketako ibilbideak. 
- Karga-, deskarga-, garraio- eta manipulazio-baliabideak. 
- Produktuen osotasuna eta kontserbazioa bermatzeko behar diren zainketak. 
- Salgaien maneiuan aplikatu beharreko segurtasun-neurriak. 

A6: Hartzeari, biltegiaren barne-erabilerari eta salgaien bidalketari lotutako dokumentazioa betetzea. 
EI6.1 Hartzearekin, biltegiratzearekin, barne-banaketarekin eta bidalketekin lotutako administrazio-prozedurak azaltzea. 
EI6.2 Salgaien funtzioa, jatorria eta xedea zehaztea eta horrekin loturik erabiltzen diren dokumentuen edukia 
interpretatzea. 
EI6.3 Sartzen eta irteten diren salgaiei buruzko informazioa ematen den kasu praktiko batean, barnean hartu, bete eta 
bideratu beharreko datuak zehaztea: 

- Eskaera- eta erosketa-aginduak. 
- Barne-hornidurako eskabideak, entrega-orriak. 
- Hartze-fitxak, sarreren erregistroa. 
- Irteera- eta bidalketa-aginduak, irteera-erregistroak. Albaranak. 
- Erreklamazio- eta itzultze-dokumentuak. 

A7: Izakinak kontrolatzeko eta inbentarioak egiteko prozedurak aplikatzea. 
EI7.1 Biltegiko kontrolak sortutako informazioa enpresako beste unitate edo departamentu batzuen premiekin lotzea. 
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EI7.2 Gehieneko stockaren, stock optimoaren, segurtasun-stockaren eta gutxieneko stockaren kontzeptuak azaltzea eta 
horiek kalkulatzeko esku hartzen duten aldagaiak identifikatzea. 
EI7.3 Inbentario-mota desberdinak zehaztea, eta horietako bakoitzaren helburua azaltzea. 
EI7.4 Kasu praktiko batean, biltegi bateko mugimenduei buruzko informazioa emanik, honako hauei lotutako datuak 
lortzea eta balioestea: 

- Stock erabilgarria. 
- Egin gabeko hornidurak. 
- Bidean dauden bezeroen eskaerak. 
- Zerbitzatutako barne-hornidurak. 
- Bidalitako produktuak. 
- Itzulketak. 

EI7.5 Kasu praktiko batean, biltegi bateko mugimenduei buruzko informazioa emanik, izakinen egoera inbentarioaren 
zenbaketa fisikoarekin alderatzea, eta aldeak eta horien arrazoiak balioztatzea. 

A8: Biltegiko kontrolerako ekipo eta programa informatikoak erabiltzea. 
EI8.1 Aplikazio informatikoak instalatzea, zehaztutako espezifikazioei jarraikiz. 
EI8.2 Instalatutako aplikazioen funtzioak eta oinarrizko prozedurak aztertzea. 
EI8.3 Kasu praktiko batean, biltegi bateko mugimenduei buruzko informazio zehaztua emanik: 

- Aplikazioaren hasierako parametroak definitzea, proposatutako datuen arabera. 
- Altak, bajak eta aldaketak egitea produktuen, hornitzaileen eta bezeroen artxiboetan. 
- Izakinen sarrerak eta irteerak erregistratzea, dagozkien artxiboak eguneratuz. 
- Emaitzazko biltegiko kontrol-dokumentuak lantzea, artxibatzea eta inprimatzea. 
- Izakinen inbentarioa lantzea, artxibatzea eta inprimatzea. 

 
Edukiak: 

1. Salgaiak hartzea eta bidaltzea. 
- Hartzean eta bidalketan egiten diren eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Kontratu-motak eta -baldintzak: 

Sarrerako, irteerako eta bidalketako dokumentazioa. 
Eskaera baten konposizioa eta prestaketa. 
Jasotako eta bidalitako kantitateak neurtzea, kalkulatzea eta pisatzea. 

- Haragi-salgaien babesa. 
- Kanpo-garraioa. Garraiatzeko baldintzak eta garraiobideak. 
- Soltekoak eta ontziratuak. 
- Haragi-salgaien kokapena garraiobidean. 

2. Hotz-tunelen eta -ganberen kontrola eta maneiua. 
Hotza produzitzeko sistemak. Industria-instalazioak eta instalazio sinpleak: 
 Hotz-produkzioaren oinarriak. 
 Lurrungailuak. Konpresoreak. Kondentsadoreak. Hozte-dorreak. 
 Fluido hoztaileak. Abantailak eta eragozpenak. Ingurunearen gaineko ondorioak. 
 Sistema berriak, fluido berriak, PSA. 
 Parametro adierazleak. Hurbileko kontrolak eta urruneko kontrolak. 
 Erregistroak eta alarmak. 
Haragi-salgaien kokapena. Ixte- eta segurtasun-sistemak. 
Izozteko tunelak. Tenperaturen doikuntza. 
Heltze-ganberak. Tenperaturaren, airearen abiaduraren eta hezetasunaren doikuntza. 
Kontserbazio-ganberak. Tenperaturaren, airearen abiaduraren, hezetasunaren eta denboren doikuntza. 
Tunelen eta ganberen tresnen kontrola. 
Detekta daitezkeen anomaliak eta akatsak. 
Erregistroak eta oharrak. Gorabeheren parteak. 

3. Haragi-deribatuen biltegiratzea. 
Haragi-deribatuak biltegiratzeko sistemak, biltegi-motak. 
Haragi-produkziorako salgaien sailkapena eta kodetzea: 
 Sailkapen-irizpideak: iraungipen-data, baliagarritasuna, tamaina, erresistentzia eta bestelakoak. 
 Kodetzeko teknikak eta baliabideak. 
 Haragi-salgaien markaketa. 
Barneko manipulazioko eta lekualdaketako ekipamenduak eta prozedurak. 
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 Haragi-salgaien zamalanetarako metodoak. 
 Ibilbideak. 
 Garraiorako eta barne-manipulaziorako sistemak. 
 Ekipamenduan osaera, funtzionamendua eta maneiua. 
 Zamalanetarako eta barne-garraioko ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak. 
Salgaien kokapena: 
 Kokapen-metodoak, mugak. 
 Guneen aprobetxamendu egokia. 
 Biltegiratutako haragi-salgaien seinaleztapena. 
Produktuak kontserbatzeko baldintza orokorrak: biltegiaren kontrola. 
Barne-dokumentazioa. Sarreren eta irteeren erregistroak. Hartze-fitxak. 
Erreklamazio- eta itzultze-dokumentazioa. 
Irteerako eta bidalketako aginduak. Albaranak. 
Izakinen kontrola, segurtasun-stockak, gutxieneko stocka, txandaketak. 
Inbentarioak. Motak eta bakoitzaren helburua. 

4. Higiene-neurriak harakintzan eta txarkuterian, eta haragi-industrian. 
Haragiaren eta haragi-deribatuen eraldaketak eragiten dituzten agenteak. 
Janarien alterazioak. 
Intoxikazio eta toxiinfekzio nagusiak haragian. 
Araudia: 
 Sektorean aplikatu beharreko lege-araudi horizontala eta bertikala. 
 Higiene-jardunbide egokien gidak. 
 Kontrol ofiziala eta autokontrol-sistemak. 
 Egiaztatzeko eta ikuskatzeko jarraibideak. 
Higiene pertsonaleko neurriak: manipulazioan eta prozesatzean, eta kontserbazioan eta garraioan. 
Instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak: 
 Azaleren ezaugarriak, guneen banaketa, aireztapena, argiztapena, higiene-zerbitzuak. 
 Kanpoaldearekiko kontaktu-eremuak, isolamendu-elementuak, ebakuazio-gailuak. 
 Materialak eta ekipamenduen eraikuntza higienikoa. 
 Instalazioen eta ekipamenduen garbiketa. 
Garbitasun-mailak: Kontzeptua. Garbiketa fisikoa, kimikoa eta mikrobiologikoa. 
Garbiketako, desinfekzioko, esterilizazioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako prozesuak eta produktuak. 
 Eragiketen faseak eta sekuentziak. 
 Garbiketa-soluzioak: propietateak, erabilgarritasuna, bateraezintasunak, ardurak. 
 Desinfekzioa eta esterilizazioa. Desinfektatzaile kimikoak, tratamendu termikoak. 
Garbiketa-sistemak eta -ekipamenduak: eskuliburuak eta sistema automatizatuak. 
Eremuen edo ekipamenduen isolamendu- eta seinaleztapen-teknikak. 

5. Biltegiaren kontrolerako aplikazio informatikoak. 
Datu-basearen maneiua. 
Altak, bajak eta aldaketak produktuen, hornitzaileen eta bezeroen artxiboetan. 
Kalkulu-orriaren maneiua. 
Biltegiko kontrol-dokumentuak artxibatzea eta inprimatzea. Tunelen eta ganberen kontrola. 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HARAGIAREN EGOKITZAPENA ETA TEKNOLOGIA 
 

Kodea: MF0296_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0296_2 Haragia merkaturatzeko edo industria-erabilerarako egokitzea, 

eta haragiaren trazabilitatea bermatzea. 
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Iraupena: 120 ordu 

 
2.1 prestakuntza-atala 
HARAGIAREN EGOKITZAPENA, MERKATURATZEKO 
 
Kodea: UF0352 
 

Iraupena: 70 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zatiketa-gelaren eta bertako ekipamenduen eta baliabide osagarrien garbiketa-, prestaketa- eta mantentze-eragiketak 
egitea eta eskakizunak identifikatzea. 

EI1.1 Instalazioekin, ekipamenduekin eta makinekin lotutako baldintza orokorrak identifikatzea. 
EI1.2 Zatiketa-gelen baldintza teknikoak eta sanitarioak zehaztea. 
EI1.3 Zatiketa-gelaren ingurune-baldintzak bereiztea. 
EI1.4 Zatiketa-gelaren garbiketa eta prestaketaren behar bezala zehaztutako eta definitutako kasu praktiko batean: 

-  Garbiketako, desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako sistemak eta produktuak hautatzea eta 
aplikatzea. 

-  Zatiketa-gelako makinen eta ekipamenduen osaera, ezaugarriak eta funtzionamendua deskribatzea. 
-  Makinen mantentze-premiak ezagutzea eta lehen mailakoak egitea. 
-  Zatiketa-makinak osatzen dituzten oinarrizko elementuak muntatzea eta desmuntatzea. 
-  Ebaketa-elementuen eta -tresnen baldintza onenak kontuan hartzea eta egoera onean mantentzea. 
-  Segurtasun-neurriak aplikatzea zatiketako lanabesen eta makinen erabileran. 

A2: Kanalak zatitzea eta hezurgabetzea, haragi-piezak xerratan eta txuletatan zatitzea, eta merkaturatzeko prestatzea, 
eskatutako kalitatea eta higienea lortuz, prozesuaren trazabilitatea gauzatuta. 

EI2.1 Behien, zaldien, txerrien, ardien, ahuntzen, hegaztien, untxien eta ehizaren merkatuan aurkezteko formak 
identifikatzea. 
EI2.2 Espezie desberdinetako kanalen merkataritza-sailkapena interpretatzea. 
EI2.3 Behien, zaldien, txerrien, ardien, ahuntzen, hegaztien, untxien eta ehizaren zatiketa osatzen duten eragiketak eta 
faseak zehaztea. 
EI2.4 Piezek eta unitateek merkaturatzeko bete behar dituzten ezaugarriak ezagutzea. 
EI2.5 Lortutako piezak eta unitateak beren ezaugarriekin eta merkataritza-irizpideekin lotzea. 
EI2.6 Piezen ezaugarriak biltzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko materialekin eta teknikekin lotzea. 
EI2.7 Behien, zaldien, txerrien, ardien, ahuntzen, hegaztien edo untxien piezen eta kanalen behar bezala zehaztutako 
kasu praktiko batean: 

-  Kanala laurdentzea edo erdibitzea, ebakitzeko tresna eta ebaketa-linea egokiak hautatuz. 
-  Kanalak, aurreko eta atzeko laurdenak edo erdiak hezurgabetzea eta zatitzea, errendimendu ona lortzeko 

tresna, ebakitzeko forma eta banantze egokiak hautatuz. 
-  Haragi-piezak xerratan eta txuletatan zatitzea, aprobetxamendu onena merkataritza-eskakizunekin bateragarri 

eginez. 
-  Lortutako piezak eta unitateak sailkatzea beren ezaugarrien eta merkataritza-irizpideen arabera. 
-  Zatiketa-eragiketetan bidezko higiene-neurriak aplikatzea. 
-  Pieza bakoitzerako biltzeko eta etiketatzeko material eta teknika egokiak hautatzea. 
-  Trazabilitatea gauzatzeko beharrezkoak diren datuak hartzea. 

A3: Jateko hondakinak merkaturatzeko edo industrian erabiltzeko prestaketa-teknikak aplikatzea, eskatutako kalitatea eta 
higienea lortuz. 

EI3.1 Behien, zaldien, txerrien, ardien, ahuntzen, hegaztien, untxien eta ehizaren jateko hondakinak merkatuan 
aurkezteko formak identifikatzea. 
EI3.2 Merkaturatzeko hondakinek bete behar dituzten espezifikazioak ezagutzea. 
EI3.3 Hondakinen eta beren unitateen ezaugarriak biltzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko materialekin eta teknikekin 
lotzea. 
EI3.4 Jateko hondakinen egokitzapenaren kasu praktiko batean: 
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-  Hondakinak hezurgabetzea eta zatitzea. 
-  Lortutako unitateak sailkatzea beren ezaugarrien eta merkataritza-irizpideen arabera. 
-  Prestaketa-eragiketetan bidezko higiene-neurriak aplikatzea. 
-  Aurkezpen- eta etiketatze-material eta -teknika egokiak hautatzea. 

A4: Muskulua eta animalia-ehun batzuk haragi eta jateko hondakin bihurtzeko prozesua aztertzea, baita lortutako 
produktuaren kalitatean eta haragiaren ezaugarrien identifikazioan eta balioespenean duen eragina ere. 

EI4.1 Animalia baten muskulu-motak bereiztea. 
EI4.2 Muskulu-ehunaren eta bestelako ehunen ezaugarri onenak ezagutzea hil berri diren animalietan. 
EI4.3 Muskuluan eta hildako animaliaren jateko beste ehun batzuetan gertatzen diren prozesu eta aldaketa biokimikoak 
identifikatzea, eta haragiaren eta hondakinen izaera organoleptikoen agerpenarekin lotzea. 
EI4.4 Haragiaren heltze egokia lortzeko eguraste-ganberan behar diren ingurune-baldintzak eta horiek kontrolatzeko 
parametroak identifikatzea. 
EI4.5 Heltze edo prozesatze desegokia izan duten haragiek eta hondakinek dituzten ezaugarriak ezagutzea eta kausa 
eragileak ondorioztatzea. 
EI4.6 Haragiaren ezaugarri organoleptikoak deskribatzea eta horien garapenean eragina duten faktoreak zerrendatzea. 
EI4.7 PH-maila haragiaren egoera sanitarioarekin eta freskotasun-mailarekin lotzea. 
EI4.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, haragi-mota eta -kalitate desberdinak daudenean: 

-  Ezaugarri organoleptiko desberdinak balioztatzea. 
-  PH-mailaren neurketak egitea. 
-  Balioztatzeak eta neurketak kontrastatzea eta kalitatea balioestea. 

A5: Haragi-piezen salmenta-prezioak kalkulatzea kostu-dokumentuak eginez eta aztertuz. 
EI5.1 Kostu-dokumentuaren kontzeptua eta harakintzan duen erabilgarritasuna ezagutzea. 
EI5.2 Kanalaren salmenta-prezio orokorra kalkulatzea, haren errendimendu estandarretatik eta merkatu-
erreferentzietatik abiatuta pieza bakoitzaren prezioei dagokienez. 
EI5.3 Merkataritza-marjinak identifikatzea eta balioestea, erosketa-prezioa eta salmenta-prezio orokorra ezagututa. 
EI5.4 Kanala erosteari edo ez erosteari dagokionez, edo piezen salmenta-prezioak aldatzeari dagokionez, erabakia 
justifikatzea. 
EI5.5 Kanalaren errendimendu estandarrak benetan lortutakoekin kontrastatzea, eta, hala badagokio, zuzentzea. 
EI5.6 Salmenten kontrol egokia eta bezeroarekiko arreta zuzena gauzatzea. 

 

Edukiak: 
1. Haragia. 

-  Definizioa eta ezaugarri organoleptikoak. 
-  Muskulu-ehuna. Osaera eta konposizioa. pH-a, kolorea, zaporea eta abar. 
-  Haragiaren egoera hilketaren ondoren. 
-  Haragi desberdinen ezaugarriak: behia, ardia, ahuntza, txerria, hegaztiak, untxia eta ehiza. 
-  Haragi- eta errai-motak, -piezak eta -unitateak. Sailkapena. 
-  Jateko bestelako ehunak: koipeak, erraiak, hondakinak, tripak eta odola. 
-  Haragiaren heltze-prozesua. Ganberak. 
-  Heltzearen alterazioak. 
-  Konposizio bromatologikoa. Deskribapena. Ura haragian. 
-  Haragien kalitatearen balioespena. 

2. Baldintza teknikoen eta sanitarioen aplikazioa zatiketa-geletan eta haragi-lantegietan. 
-  Ekipamendua eta makinak. Deskribapena eta erabilgarritasunak. 
-  Baliabide eta instalazio osagarriak (bero-produkzioa, hotz-produkzioa, ura, airea, energia elektrikoa). 
-  Baldintza teknikoak eta sanitarioak. 
-  Ingurune-baldintzak. 
-  Haragia prestatzeko lanabesak edo tresnak. 
-  Garbiketa orokorra. 
-  Garbiketarako, desinfekziorako, intsektu-garbiketarako eta arratoi-garbiketarako produktuak. 
-  Higiene pertsonaleko neurriak eta segurtasun-neurriak enplegatuei, lanabesei eta makinei dagokienez. 
-  Makinen mantentze-lanak zatiketa-geletan eta lantegietan. 

3. Haragi-piezak merkaturatzeko prestatzea. 
-  Kanalen zatiketa. Merkataritza-atalak. 
-  Animalia handien hezurgabetzea eta zatiketa. Merkataritza-sailkapena. 
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-  Animalia txikien hezurgabetzea eta zatiketa. Merkataritza-sailkapena. 
-  Xerratan eta txuletatan zatitzea. Hondarren aprobetxamendua. 
-  Biltzeko eta etiketatzeko materialak eta teknikak. 
-  Piezen kontserbazioa. Eguraste- eta hotz-ganberak. 
-  Jateko hondakinak merkaturatzeko prestatzea. 
-  Merkataritza-aurkezpena. Jendeari saltzeko postua. 
-  Jendearentzako arreta. Salmenta-teknikak. 

4. Haragi-produktuen merkaturatzea eta prezioaren zehaztapena. 
-  Kostu-dokumentuak. Definizioa eta erabilgarritasuna. 
-  Salmenta-prezioaren kalkulua. Errendimendu estandarrak eta merkatuko erreferentziak. 
-  Merkataritza-marjinak. Salmenta-aurreikuspena. 
-  Salmenten kontrola. Oharrak eta zuzenketak. 
-  Erakusketa-leihoak muntatzea. 
-  Produktu egokienak hautatzea. 
-  Etiketak: etiketa-motak, kokapena. 
-  Ontziratzea/biltzea: araudia, materialak eta bilkin- eta ontzi-motak. 
 
 

2.2 prestakuntza-atala 
HARAGIAREN EGOKITZAPENA, INDUSTRIA-ERABILERARAKO 
 
Kodea: UF0353 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB6 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hotz industriala aplikatzeko prozedurak aztertzea eta produktuak hoztea, izoztea eta mantentzea. 

EI1.1 Industrian kontserbazio-tratamendu moduan erabiltzen diren hozteko, izozteko eta mantentzeko prozeduren 
oinarria deskribatzea eta ezaugarri nagusiak bereiztea. 
EI1.2 Hotzeko eta izoztutako haragi-produktuen motak eskatzen duten hotz-tratamenduaren formekin eta mailekin 
lotzea. 
EI1.3 Hotz-tratamenduen aplikazioa aurretiazko prestakuntzako eta elaborazioko eragiketekin, kontserbazioko bestelako 
tratamenduekin eta ontziratzearekin lotzea. 
EI1.4 Tratamendu-parametroak justifikatzea hotzeko edo izoztutako produktu-mota guztietarako. 
EI1.5 Hozteko, izozteko edo mantentzeko prozesua behar ez bezalakoa izan duten produktuetan detektatzen diren 
anomalia ohikoenak eta aplikatu beharreko neurri zuzentzaileak ezagutzea. 
EI1.6 Behar bezala zehaztutako hozte eta/edo izoztearen kasu praktiko batean: 

-  Ganbera edo ekipamendu egokiak aukeratzea, eta horietan produktuaren hozte-, izozte- eta mantentze-
parametroak finkatzea. 

-  Ganberak, tunelak eta izozkailuak kargatzeko/ixteko eta hornitzeko eragiketak behar bezala egitea. 
-  Hozte- eta izozte-prozesuak kontrolatzeko grafikoak balioestea (tenperatura, denbora, sartzea) eta egin 

beharreko doikuntzak ondorioztatzea. 
-  Prozesu osoan mantentze- edo kontserbazio-lanak egitean kontrol-parametroen (tenperaturen, hezetasunen eta 

gasen oreken) egiaztapenak sistematizatzea. 
-  Anomalien presentzia detektatzea eta neurri aringarriak proposatzea. 
-  Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 

espezifikoak aplikatzea. 
-  Hotzaren bidez tratatutako produktuaren ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzea. 

A2: Laginak hartzeko teknikak identifikatzea, lehengaien eta haragi-elaboratuen kalitatea egiaztatzeko. 
EI2.1 Haragi-industrian hartzean eta bidalketak egitean erabiltzen diren laginketako prozedurak eta metodoak azaltzea 
eta horrekin lotutako tresnak ezagutzea eta maneiatzea. 
EI2.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
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EI2.3 Laginak hartzeko modua (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) lagin homogeneoa eta 
adierazkorra lortzeko premiarekin lotzea. 
EI2.4 Laginak hartzeko behar bezala definitu eta zehaztutako kasu praktiko batean, lehengaiak hartzeko unean, 
prozesuaren barruan edo azken produktua lortzean: 

-  Laginketa-protokoloa interpretatzea. 
-  Tresna egokiak aukeratzea, prestatzea eta erabiltzea. 

EI2.5 Laginak lortzeko eragiketak toki, modu eta une egokietan egitea. 
EI2.6 Laginak identifikatzea eta eramatea. 

 

Edukiak: 
1. Haragiaren prestaketa industria-erabilerarako. 

-  Animalia baten muskulu-motak. 
-  Kanalen zatiketa. Industrian erabilitako zatiak. 
-  Animalia handien zatiketa. 
-  Animalia txikien zatiketa. 
-  Hegaztien hezurgabetzea eta zatiketa. 
-  Ebaketa-tresnak eta haragi-piezen prestaketa industrian. 
-  Muskuluaren ezaugarriak hilketaren ondoren eta haragia heltzeko aldian. 
-  Eguraste-ganberak. Kontrol-parametroak. Heltzea. Prozesuaren kontrola. 
-  PH-aren eta haragiaren egoera sanitarioaren arteko lotura. 
-  Haragiaren balioespena. 
-  Animalien erraien eta hondakinen industria-erabilera. 
-  Haragi-piezen prestaketa-lineak industrian. Koordinazioa eta denborak. 
-  Haragi-piezen kalitate-neurriak eta balioespena industria-erabilerarako. 

2. Haragiaren kontserbazio- eta mantentze-lanak industrian. 
-  Izozte- eta hozte-ganberak. Oinarri fisikoak. 
-  Hotz industrialaren aplikazioa: hoztea eta izoztea. 
-  Hotz-ganberak. Kontrola eta mantentze-lanak. Kontrol-parametroak. Kontrol-grafikoak. Doikuntzak. 
-  Haragi-piezen eta haragi-deribatuen maneiua ganberetan. Kargatzea eta ixtea. 
-  Hotzeko eta izoztutako haragi-produktuak. Tratamendu-motak eta -mailak. 
-  Anomaliak eta neurri zuzentzaileak. Tenperatura, hezetasuna, gasen oreka. 
-  Ganbera eta tuneletako higienea eta segurtasuna. 
-  Ekipamendu eta tresnen mantentze-lanak. 
-  Hotzaren bidez tratatutako produktuaren ezaugarriak eta eskatutako espezifikazioak. 

3. Laginak hartzea haragi-industrian. 
-  Laginketa-teknikak. Protokoloa eta kontrola. 
-  Laginak hartzeko tresnak. 
-  Laginak identifikatzeko, erregistratzeko eta eramateko sistemak. 
-  Laginak markatzea eta kontserbatzea. 
-  Laginak hartzeko tresnen mantentze-lanak. 

 
 
 
 
 

 

3. prestakuntza-modulua: 
HARAGI-PRESTAKIN FRESKOEN ELABORAZIOA 
 

Kodea: MF0297_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0297_2 Haragi-prestakin freskoak elikagaien kalitatea eta segurtasuna 

bermatzeko baldintzetan elaboratzea, saltzea eta merkaturatzea. 
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Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produkzioko ekipamenduen eta makinen lehen mailako mantentze-prozedurak egitea, eta haragi-deribatuak 
elaboratzeko prozesuan erabiliko diren lehengaiak prestatzeko aldez aurreko eragiketak egikaritzea. 

EI1.1 Prozesuan erabiliko diren ekipamenduak eta instalazioak martxan jartzea, eta laneko argibideetan adierazitako 
egiaztapenak eta zuzenketak egitea. 
EI1.2 Hodiak, erretiluak, tangak, haizebideak eta gainerako ekipamenduak garbi eta hondar, hondakin edo jalkinik gabe 
daudela egiaztatzea, eta, hala badagokio, ezarritako prozedurari jarraikiz garbitzea eta desinfektatzea. 
EI1.3 Haragi-merkataritzan eta haragi-industrian garbiketaren inguruan erabiltzen diren kontzeptuak eta mailak 
bereiztea, eta harategian ekipamenduen eta makinen lehen mailako mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren 
eragiketak zehaztea. 
EI1.4 Elaborazioan erabiliko diren lehengaien ezaugarriak zehaztea, eta ezaugarri horiek eskatutako espezifikazioekin 
alderatzea. 
EI1.5 Lehengaien eta produktu osagarrien fluxuak prozesuaren premiak betetzen dituela eta prozesuaren erritmora 
egokituta dagoela egiaztatzea, eta desbideratzeak jakinaraztea. 
EI1.6 Eskuzko operadoreek lehengaiak hautatzen eta prestatzen egiten duten lana egokia dela, erritmoa egokia dela eta 
manipulazioa laneko argibideekin bat datorrela gainbegiratzea. 
EI1.7 Azpiproduktuak eta hondakinak jasotako argibideei jarraikiz, une egokietan, baliabide egokiekin eta ezarritako 
lekuetan desagerrarazten direla zaintzea. 
EI1.8 Elaborazio-prozesua amaitu ondoren eskatutako garbiketa-eragiketak egikaritzen direla egiaztatzea. 

A2: Formulazioari jarraikiz, produktu freskoak dosifikatzeko, nahasteko eta, hala badagokio, oratzeko eta galkatzeko lanak 
egitea eta eskatutako kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI2.1 Haragi-ore eta -pasta finak elaboratzeko formulak interpretatzea, osagaiak, osagai horiek gehitzeko behar den 
egoera, helburua eta dosifikazio-marjinak ezagutuz. 
EI2.2 Dosifikatzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak ez ezik, balantza-motak eta horiekin lotutako 
ekipamenduak ere identifikatzea. 
EI2.3 Nahasketa-motak (oreak, emultsioak, gelak) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera azaltzea. 
EI2.4 Txorizoak, saltxitxak eta hanburgesak elaboratzean nahasteko, oratzeko, emultsionatzeko eta gelifikatzeko 
erabiltzen diren metodoak deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, 
beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak. 
EI2.5 Harakintzan galkatzeko eta moldekatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatzea, eta beharrezkoak diren makinak 
eta eragiketa-baldintzak adieraztea. 
EI2.6 Ore edo pasta finak elaboratzeko behar bezala definitu eta zehaztutako kasu praktiko batean: 

-  Beharrezkoa den osagai-kantitatea kalkulatzea. 
-  Kantitate horiek pisatzea eta onartutako tolerantzia-marjinekin dosifikatzea, balantzak maneiatuz edo dosifikazio-

ekipamenduekin jardunez. 
-  Bakoitzaren aurkezpena eta tamaina egiaztatzea. 
-  Parametroak hautatzea eta esleitzea, eta dosifikatzeko eta nahasteko makinekin trebetasunez jardutea. 
-  Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 

espezifikoak aplikatzea. 
-  Hasitako nahasketaren ezaugarriak (homogeneotasuna, fluidotasuna/biskositatea, plastikotasuna) bere 

espezifikazioekin alderatzea, eta nahasketaren dosifikazioan edo baldintzetan egin beharreko doikuntzak 
ondorioztatzea. 

A3: Haragi-prestakin freskoen elaborazioan erabilitako lehengaien, gai osagarrien, espezien, ongailuen eta gehigarrien 
ezaugarriak zehaztea. 

EI3.1 Haragiek izan behar dituzten ezaugarriak (pH-a, barne-tenperatura, hezetasuna, kolorea) ezagutzea eta neurtzea. 
EI3.2 Koipe mota guztiek eta harakintzako eta txarkuteriako elaborazioetan erabiltzen diren beste lehengai batzuek bete 
behar dituzten baldintzak deskribatzea. 
EI3.3 Galkatzeko tripen motak, baldintzak eta egokitzapena identifikatzea. 
EI3.4 Elikagai-gehigarriak sailkatzea, haragi-produktu mota bakoitzerako baimenduta daudenak bereiztea eta 
gehigarriak dosifikatzeko araudia ezagutzea. 
EI3.5 Gehigarrien eginkizuna deskribatzea, horien erabileraren abantailak eta eragozpenak balioestea, eta erabilera-
argibideak interpretatzea.  
EI3.6 Txarkuterian erabiltzen diren ongailuak eta espeziak zerrendatzea, bakoitzaren ezaugarriak, funtzioak eta 
erabilera-baldintzak aipatzea eta parte hartzen duten prozesuekin lotzea. 
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EI3.7 Formulazio-espezifikazioak interpretatzea eta, kasuan kasu, prestatzeko baldintzak adieraztea. 
EI3.8 Gaineratzeko teknikak eta baldintzak deskribatzea eta murgiltzeko, injektatzeko edo dosifikatzeko dagozkien 
ekipamenduekin eta xede diren produktuekin lotzea. 
EI3.9 Behar bezala zehaztutako soluzio edo baliabide horien erabileraren kasu praktiko batean: 

-  Guztizko kantitateak eta osagaien beharrezko kantitateak kalkulatzea, tratatu beharreko produktuaren eta 
eskatutako kontzentrazioaren arabera. 

-  Osagaiak adierazitako baldintzetan gaineratzea eta nahastea. 
-  Gaineratzeko ekipamenduak hautatzea eta horiekin trebetasunez jardutea. 
-  Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 

espezifikoak aplikatzea. 
-  Aplikazio osoan baldintzen iraupena finkatzea eta egiaztatzea. 

A4: Haragi-deribatu freskoak elaboratzeko teknikak aplikatzea, eta eskatutako kalitatea eta higienea lortzea. 
EI4.1 Haragi-deribatu freskoak elaboratzeko behar bezala definitu eta zehaztutako kasu praktiko batean: 

-  Erabili beharreko lehengai eta gai osagarri guztiak prestatzea, pisatzea eta dosifikatzea. 
-  Osagai guztiak txikitzea, nahastea eta oratzea, eskatutako intentsitate, denbora eta tamainekin. 
-  Tripak prestatzea, galkatzea eta lotzea edo grapatzea, eta, hala badagokio, moldekatzea. 
-  Elaboratutako produktu freskoen akats eta alterazio nagusiak ezagutzea. 

EI4.2 Lortutako haragi-produktu freskoak pausatzeko eta beratzeko denbora, tenperatura eta hezetasuna pisuaren eta 
jarraitutako prozesuaren arabera zehaztea. 
EI4.3 Nahi den haragi txikituaren alea egiteko beharrezkoak diren makinak eta osagarriak hautatzea. 
EI4.4 Hozteko edo izozteko ganberak prestatzea (tenperatura, hezetasuna, aireztapena, denborak). 
EI4.5 Pieza edo produktu elaboratu freskoak hozte- edo izozte-ganberetan kokatzea, eta parametroak laneko 
argibideetan zehaztutakoaren arabera kontrolatzea. 
EI4.6 Hotzeko haragi-pieza eta haragi-elaboratu freskoen egoera aldizka gainbegiratzea eta produktu izoztuen egoera 
zaintzea, eskatutako baldintzetan iraun dezaten. 
EI4.7 Ahal bada, ikusten diren anomaliak zuzentzea eta prozesuan izandako gorabeherak erregistratzea. 

A5: Haragi-deribatu elaboratuak merkaturatzeko egokitzapen-eragiketak egikaritzea. 
EI5.1 Haragi-produktuen etiketatzeari, ontziratzeari eta publizitateari buruzko araudia interpretatzea. 
EI5.2 Produktuen etiketetan bildu beharreko nahitaezko informazioa eta informazio gehigarria bereiztea eta azaltzea. 
EI5.3 Etiketa-motak eta beste identifikazio-marka batzuk ezagutzea.  
EI5.4 Haragiaren sektorean erabiltzen diren ontzien motak eta ezaugarriak identifikatzea. 
EI5.5 Ontziratzeko eta biltzeko erabilitako metodoak deskribatzea. 
EI5.6 Txarkuteria-produktuen azken egokitzapenaren behar bezala definitu eta zehaztutako kasu praktiko batean: 

-  Etiketak hautatzea, informazioa betetzea eta etiketatzea. 
-  Ontziratzeko eta biltzeko material eta metodorik egokiena hautatzea, eta bidezkoak diren eragiketak egitea. 

A6: Arrisku-egoerak eta -faktoreak eta harakintzan eta haragi-industrian aplikatu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak 
aztertzea. 

EI6.1 Haragi-industriako arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea, eta horien ondorioak, prebentzio-neurriak 
eta babesa ondorioztatzea. 
EI6.2 Honako gai hauen inguruko segurtasun-planen eta araudiaren alderdi esanguratsuenak interpretatzea: langilearen 
eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta arduren banaketa, prebentziozko neurriak, seinaleztapenak, 
lanpostu bakoitzeko arau espezifikoak, istripu- edo larrialdi-kasuetarako jarduna. 
EI6.3 Arriskuko edo larrialdiko arloen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta 
sinbologia ezagutzea. 
EI6.4 Norbera babesteko arropa eta elementuei dagokienez, propietateak zerrendatzea eta horiek erabiltzeko modua 
azaltzea. 
EI6.5 Harakintzan eta haragi-industrian erabiltzen diren ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailuak deskribatzea. 

A7: Ontziratzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko ontzien eta materialen ezaugarriak zehaztea, eta horien ezaugarriak 
erabilera-baldintzekin lotzea. 

EI7.1 Elikagaien industrian gehien erabiltzen diren ontziak eta ontziratze-materialak sailkatzea. 
EI7.2 Ontzien eta ontziratze-materialen ezaugarriak eta horiek erabiltzeko baldintzak deskribatzea. 
EI7.3 Materialen eta ontzien eta biltegiratutako produktuen artean dauden bateraezintasunak aipatzea. 
EI7.4 Etiketatzeko materialak identifikatzea, eta ontzi eta elikagai egokienekin lotzea. 
EI7.5 Elikagaien industrian enbalatzeko erabiltzen diren materialak ezagutzea eta sailkatzea. 
EI7.6 Enbalajearen formatuak identifikatzea eta horien erabilgarritasuna justifikatzea.  
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Edukiak: 
1. Haragi-elaborazioetarako makinen eta ekipamenduen mantentze-lanak. 

-  Garbitasun-mailak establezimendu txikizkarietan eta haragi-industrian. 

-  Garbiketa-produktuak eta lehen mailako tratamenduak. 

-  Haragi-industriako ekipamenduen eta makinen lehen mailako mantentze-eragiketak. 

-  Instalazio osagarrien kontrola. 

-  Produktu elaboratu freskoetarako hozte- edo izozte-ganberen kontrola. 

2. Lehengaiak eta gai osagarriak haragi-prestakinen elaborazioan. 
-  Haragia, xedearen eta balioespenaren arabera. 

-  Txarkuterian erabiltzen diren jateko hondakinak. 

-  Lehengaien aldez aurreko hautaketa eta egokitzapena. 

-  Koipeak, haragi-prestakinetarako erabilgarritasuna eta kontserbazioa. 

-  Koipeen ezaugarriak eta eginkizuna txerriki- eta txarkuteria-produktuetan. 

-  Haragiaren, koipeen eta hondakinen aldez aurreko tratamenduak: aurrez gazitzea, hoztea, aldez aurreko ontzeak. 

-  Tripak: funtzioa, propietateak. Sailkapena: naturalak eta artifizialak, motak eta ezaugarriak. 
- Beste gai osagarri batzuk: sokak, grapak, zintak, olioak. 

3. Ongailuak, espeziak eta gehigarriak. 
-  Gehigarriak:  

o - Kontzeptua eta sailkapen orokorra. 

o - Erabilera-araudia txarkuterian: zerrenda positiboak, dosiak. 
o - Eginkizuna, propietateak eta toxikotasuna. 

-  Espeziak: 

o Mota erabilienak, ezaugarriak, funtzioa. 

o Maneiua eta kontserbazioa. 

-  Ongailuak: 

o Gehien erabiltzen diren ongailuen zerrenda. 

o Propietateak eta eginkizuna. 

4. Haragi-prestakin freskoen elaborazioa. 
-  Ezaugarriak eta erregelamentazioa: 

o Definizioa, motak. 

o Prestakinen sailkapena: saltxitxak, txorizo freskoak, hanburgesak, haragi-bolak. 
o Formulazioa. 

o Elaborazio-prozesua. 

-  Txikitzea eta oratzea:  

o Oinarriak. 

o Okerreko txikitzearen ondoriozko alterazioak eta akatsak. 

-  Galkatzea: 

o Kontzeptua eta teknikak, parametroak. 

o Okerreko galkatzearen ondoriozko alterazioak eta akatsak. 

-  Lotzea edo grapatzea: 

o Sokarekin, grapen erabilera. 

o Teknikak. 

-  Hanburgesak egiteko oreen dosifikazioa. 

-  Hanburgesak eta haragi-bolak elaboratzeko gehigarri, espezia eta ongailuei buruzko jakintza. 
-  Haragi-produktu freskoen beratzea. 

-  Hotzean edo izoztuta eduki daitezkeen prestakin freskoak. Motak eta ezaugarriak. 

5. Laneko ekipamendu eta elementuen maneiua haragi-establezimenduetan. 
-  Makinak eta ekipamenduak (txikitzeko makina, oragailua, galkatzeko makinak, egosteko galdarak edo labeak, 

ganbera klimatikoak, ketzeko makinak, lotzeko makinak, injektoreak). 

-  Makinen eta ekipamenduen sailkapena eta aplikazioak. 

-  Elementuen osaera, muntaketa eta desmuntaketa. 

-  Funtzionamendua, kontrol-gailuak. 

-  Mantentze-eragiketak. 
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-  Hozte-ganberen kontrola. 

-  Izozte-ganberen kontrola. 

-  Maneiua, segurtasun-neurriak. 

-  Elementu osagarriak: Doitasun-balantzak, dosifikatzeko tresnak: ezaugarriak, maneiua eta mantentze-lanak. 
-  Ebaketa-lanabesak, gakoak, beste erreminta batzuk: erabilera eta segurtasuna. 

-  Ontziak, bainuak, injektoreak, moldeak: erabilgarritasuna. 

-  Garraio-elementuak.  

6. Haragi-prestakinak elaboratzeko baldintza teknikoak eta sanitarioak. 
-  Txarkuteria: Harakintza, saltxitxagintza, txarkuteria eta haragi-industria: kontzeptua eta desberdintasunak. Araudi 

erregulatzailea. 
-  Lantegi industriala: 

o Instalazioen, makinen eta ekipamenduen eskakizunak. 

o Baldintza higieniko eta sanitarioak, eta ingurune-baldintzak. 

o Garbiketa- eta desinfekzio-metodo espezifikoak, eta horien egikaritzapena. 

o Higiene-neurriak manipulazioan. 

o Arrisku-egoerak eta -faktoreak eta araudia. 

o Prebentzio eta babes pertsonaleko neurriak. 

o Larrialdi-egoerak. 

7. Haragiaren ontziratzea. 
-  Ontzia: materialak, propietateak, kalitateak eta bateraezintasunak. 

-  Sailkapena, formatuak, izendapenak, erabilerak. 

-  Ixteko elementuak. 

-  Horien kontserbazioa eta biltegiratzea. 

-  Etiketak eta beste osagarri batzuk. 

-  Etiketatzeari buruzko araudia: jaso beharreko informazioa. 

-  Etiketa-motak, kokapena. 

-  Beste marka eta seinale batzuk, kodeak. 

-  Paketeen osaera-teknikak. Taldekatzea, erretiluratzea, erretraktilatzea. 

-  Saltzeko erakusgai jartzea.    
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
INDUSTRIAKO HARAGI-PRODUKTUEN ELABORAZIOA ETA 
TRAZABILITATEA 

 
Kodea: MP0298_2 
 

Iraupena: 180 ordu 
 
 

4.1 prestakuntza-atala 
HARAGI ONDU ETA GAZITUEN ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF0354 

Iraupena: 90 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Haragi-produktuen elaborazio industrialerako makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-prozedurak 
aztertzea, eta oinarrizko elaborazio-eragiketak, sartzen eta ateratzen diren produktuak eta erabilitako baliabideak 
zerrendatzea. 

EI1.1 Ekipamenduak eta instalazioak garbitasun-egoera onean daudela eta martxan behar bezala jartzen direla 
egiaztatzea, eta kontrol- eta segurtasun-tresnak operatibo daudela ziurtatzea. 
EI1.2 Prozesuaren egikaritzapenari (blokeen diagramak, produktu-fluxua) buruzko dokumentazio teknikoa, elaborazioen 
fitxa teknikoak eta prozedurari eta kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI1.3 Prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea: produktuaren eta prozeduraren 
ezaugarriak zehaztea, ekipamenduak eta makinak prestatzea eta horien mantentze-lanak egitea, sartzen diren 
produktuak identifikatzea, egiaztatzea eta elikatzea, kalitate-parametroak, -probak eta -egiaztapenak finkatzea eta 
kontrolatzea. 
EI1.4 Haragi-produktuak elaboratzeko prozesuak eta prozedurak sartzen eta ateratzen diren produktuekin eta 
beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea, eta bakoitzaren funtsak eta eragiketa-sekuentzia deskribatzea. 
EI1.5 Honako talde hauen ezaugarriak adieraztea, eta produktu nagusiak bereiztea: freskoak, gordinak, ontzutuak, 
gazituak, onduak, egosiak, plater prestatuak eta beste haragi-deribatu batzuk. 
EI1.6 Haragi-produktuak elaboratzeko prozedurak eta metodoak deskribatzea (txikitzea, oratzea, emultsionatzea, 
galkatzea, moldekatzea, masajeatzea, ontzutzea, gatzunetan jartzea, gazitzea, heltzea, hartzitzea, ontzea, ketzea, bero-
tratamendua). 
EI1.7 Produktuetan izandako eraldaketak elaborazioaren inguruko eragiketa, parametro eta akatsekin lotzea. 
EI1.8 Kalitatea ziurtatzeko sistema bat ezartzearen ondorioak ezagutzea. 
EI1.9 Azpiproduktuak eta hondakinak jasotako argibideei jarraikiz, une egokietan, baliabide egokiekin eta ezarritako 
lekuetan desagerrarazten direla zaintzea. 
EI1.10 Produktuaren trazabilitatearen jarraipena egitea. 

A2: Formulazioari jarraikiz, industria-produktuak dosifikatzeko, nahasteko eta, hala badagokio, oratzeko eta galkatzeko lanak 
egitea eta eskatutako kalitatea lortzea, eskatutako higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI2.1 Haragi-ore eta -pasta finak elaboratzeko formulak interpretatzea, osagaiak, osagai horiek gehitzeko behar den 
egoera, helburua eta dosifikazio-marjinak ezagutuz. 
EI2.2 Dosifikatzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak ez ezik, balantza-motak eta horiekin lotutako 
ekipamenduak ere identifikatzea. 
EI2.3 Nahasketa-motak (oreak, emultsioak, gelak) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera azaltzea. 
EI2.4 Haragi-produktuak elaboratzean nahasteko, oratzeko, emultsionatzeko eta gelifikatzeko erabiltzen diren metodoak 
deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta 
eragiketa-baldintzak. 
EI2.5 Haragi-industrian galkatzeko eta moldekatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatzea, eta beharrezkoak diren 
makinak eta eragiketa-baldintzak adieraztea. 
EI2.6 Ore edo pasta finen elaborazioan honako eragiketa hauek egitea: 

-  Beharrezkoa den osagai-kantitatea kalkulatzea. 
-  Kantitate horiek pisatzea eta onartutako tolerantzia-marjinekin dosifikatzea, balantzak maneiatuz edo dosifikazio-

ekipamenduekin jardunez. 
-  Bakoitzaren aurkezpena eta tamaina egiaztatzea.  
-  Parametroak hautatzea eta esleitzea, eta dosifikatzeko eta nahasteko makinekin trebetasunez jardutea. 
-  Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 

espezifikoak aplikatzea. 
-  Hasitako nahasketaren ezaugarriak (homogeneotasuna, fluidotasuna/biskositatea, plastikotasuna) bere 

espezifikazioekin alderatzea, eta nahasketaren dosifikazioan edo baldintzetan egin beharreko doikuntzak 
ondorioztatzea. 

EI2.7 Galkatzeko edo moldekatzeko prozesu batean: 
- Elaboraziorako tripa, poltsa edo molde egokiak prestatzea. 
- Parametroak hautatzea eta esleitzea, eta galkatzeko edo moldekatzeko makinekin trebetasunez jardutea. 
- Klipatzea edo ixtea behar bezala egitea. 
- Produktuak akatsak dituen egiaztatzea (hala nola enbarratzeak edo etenak), eta parametroen doikuntzak 

ondorioztatzea. 
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A3: Haragi-deribatuak (ontzutuak, gazituak, onduak) elaboratzeko teknikak aplikatzea, eta eskatutako kalitatea eta higienea 
lortzea. Prozesuak dirauen bitartean eta amaitzean laginak hartzea, produktuaren kalitatea ezarritako espezifikazioekin bat 
datorrela egiaztatzeko. 

EI3.1 Ontzutuen eta gazituen elaborazioan: 
-  Piezak behar bezala masajeatzea. 
-  Ontzutuak eta gatzunak behar bezalako kontzentrazio eta dentsitatearekin egitea. 
-  Piezak eskatutako dosi eta denboretan murgiltzea, injektatzea eta gazitzea. 
-  Hala badagokio, produktuak ketzea. 
-  Ekipamendu eta tresna espezifikoak erabiltzea. 
-  Elaboratutako ontzutu eta gazituen akats eta alterazio nagusiak ezagutzea. 

EI3.2 Produktu onduen elaborazioan: 
-  Hasarazleak maneiatzea. 
-  Heldu aurreko fasean, estufatzean eta lehorketan, ganbera edo lehortegien ingurune-baldintzak balioestea eta 

erregulatzea. 
-  Hestebeteen eta piezen ontze-egoera neurtzea eta balioztatzea. 
-  Ondutako produktuen akats eta alterazio nagusiak ezagutzea. 

EI3.3 Beroaren bidez tratatutako produktuen elaborazioan: 
-  Enpastatzea edo emultsionatzea egiteko, cutterrak behar bezala maneiatzea. 
-  Tratamenduaren eta, hala badagokio, ketzeko prozesuaren denboren eta tenperaturen zikloa finkatzea. 
-  Galdarak, labeak eta horien kontrol-gailuak erabiltzea. 
-  Tratamenduaren barruan parametroak balioestea. 
-  Beroaren bidez tratatutako produktuen akats eta alterazio nagusiak ezagutzea. 

EI3.4 Haragi-produktu baten elaborazioan: 
-  Produktuaren lagin bat hartzea, adierazitako une, leku, modu eta kantitatean. 
-  Lagina behar bezala identifikatzea eta laborategira eramatea. 
-  Beharrezkoak diren tresnak erabiltzea. 
-  Probak “in-situ” egiteko ezarritako protokoloari jarraitzea beti. 
-  Produktuak ezarritako eskakizuna betetzen duela egiaztatzea. 
-  Desbideratzerik izanez gero, arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren eskuliburuan ezarritako neurri 

zuzentzaileak aplikatzen dira. 
-  Emaitzak adostutako euskarrian eta sisteman erregistratzen eta artxibatzen dira.  

A4: Aldez aurretik egokitutako haragi-deribatuak hartzitu, heldu eta lehortzeko prozesuak aztertzea eta jarraipena egitea. 
EI4.1 Gazituen heltzean, haragi-produktuen hartzidura azido-laktikoan, ozpinetakoen hartziduran, lehorketan eta 
ketzean, gatzaren difusio-prozesuen ezaugarriak zehaztea. 
EI4.2 Gazituen heltzean, haragi-produktuen hartzidura azido-laktikoan, ozpinetakoen hartziduran eta lehorketan 
gatzaren difusio-prozesuen eragile diren agenteak maneiatzea, eta kontrol- eta bilakaera-parametroak identifikatzea. 
EI4.3 Hartzitzen eta lehortzen utzitako produktuetan izan ohi diren akats ohikoenak eta aplikatu beharreko neurri 
zuzentzaileak ezagutzea. 
EI4.4 Haragi-deribatu baten deshidratazio eta ontzearen kasu batean: 

- Unitate klimatikoetan edo ontzietan prozesuaren fase bakoitzeko parametroak finkatzea. 
- Prozesu osoan kontrol-parametroen (tenperaturak, hezetasunak, kanpo-flora, pH-a, lermak) egiaztapenak 

sistematizatzea. 
- Akatsak detektatzea eta horien bilakaera behatzea, neurri zuzentzaileak proposatzeko. 
- Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 

espezifikoak aplikatzea. 

 
Edukiak: 

1. Haragi-produktuen instalazioak garbitzeko prozedurak. 
-  Garbiketaren kontzeptuak eta mailak. 

-  Garbiketa-produktu eta -tratamendu espezifikoak. 

-  Garbitzeko eragiketak. Ekipamenduen erabilera. 

-  Tratamendu orokorrak: desinfekzioa, arratoi-garbiketa. 

-  Garbiketa-kontrola instalazioetan. 

2. Haragi-piezen prestaketa eta ore eta pasta finen elaborazioa. 
-  Aldez aurreko eragiketa nagusiak: desizoztea, masajeatzea, zatikatzea, txikitzea. 

-  Makina eta ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua. 
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-  Makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

-  Haragi-elaborazioak. Sailkapena eta ezaugarriak. 

-  Galkatzeko edo moldekatzeko oreen elaborazioari buruzko dokumentazio teknikoa. 

-  Ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua. 

-  Galkatzeko eta moldekatzeko eragiketak: sartzen diren produktuak. Txikitzea. Oratzea. Galkatzea. Moldekatzea. 

Masajeatzea. Ontzea. 

-  Aplikazioak, parametroak eta egikaritzapena eta kontrola. 

-  Galkatzeko eragiketen sekuentzia. 

-  Moldekatzeko eragiketen sekuentzia. 

3. Haragi gazituak eta ontzutuak. 
-  Ezaugarriak eta erregelamentazioa: 

-  Definizioa, motak. 

-  Merkataritza-kategoriak eta kalitate-faktoreak. 

-  Elaborazio-prozesua. 

-  Gatza, produktuan betetzen duen eginkizuna, uraren jarduera. 

-  Gazitze lehorra. 

-  Prestaketa. 

-  Gazitzea, moduak, iraupena, tenperaturak, gezatzea. 

-  Alterazioak eta akatsak. 

-  Gatzunetan jartzea. 

-  Gatzunen formulazioa, kontzentrazioa, dentsitatea, pausatzea, maneiua, kontaminazioa. 

-  Aplikazioa: murgiltzea, injekzioa, denborak, dosiak. 

-  Alterazioak eta akatsak. 

-  Adoboak. 

-  Osaera: osagaiak, erabilgarritasuna. 

-  Gaineratzea, baldintzak. 

4. Haragi-produktu onduak. 
-  Definizioa, motak. 

-  Ezaugarriak eta erregelamentazioa: merkataritza-kategoriak, kalitate-faktoreak, jatorri-deiturak. 

-  Ontzeko prozesua eta eragiketak. 

-  Heltzearen eta lehorketaren faseak: Produktuaren eraldaketa fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak, kontrol-

parametroak (pH-a, uraren jarduera, flora), ezaugarriei lotutako akatsak eta kontserbazioa. 

-  Hazkuntzen edo hasarazleen erabilera: ezaugarriak eta maneiua. 

-  Alterazioak eta akatsak prozesuan. 

5. Ketzea. 
-  Ezaugarriak eta erregelamentazioa. 

-  Keak produktuen ezaugarrietan duen eragina, toxikotasuna. 

-  Produktu ketuen motak: 

-  Tratamendua. 

-  Produkzio-teknikak. 

-  Aplikazioa hainbat produktutan. 

-  Alterazioak eta akatsak. 

6. Hartzidura edo ontzea. 
-  Gazituen eta hestebeteen heltzea eta hartzidura. Produktuen hartzidura-motak. 

-  Haragi-produktuen lehorketa. 

-  Ozpinetakoak. Hartzidura propioak. 

-  Gatzaren difusioa. 

-  Agertutako akatsak eta neurri zuzentzaileak. 

7. Kontserbazio-tratamenduak. 
-  Lehortzeko ganberak. Unitate klimatikoak. 

-  Hoztea. Kontzeptuak eta hotz-ganbera. 

-  Atmosfera kontrolatua. Kontrol-parametroak. 

-  Haragi-produktu elaboratuen kontserbazioan agertzen diren akats nagusiak: 

o Zoldak. 
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o Arrailak. 

o Hozkak. 

o Bestelako akatsak. 

-  Neurri zuzentzaileak. 

-  Kontserbazio-prozesuaren erregistroak. 

8. Laneko ekipamenduak eta elementuak. 
-  Makinak eta ekipamenduak (txikitzeko makina, oragailua, cutterra, galkatzeko makinak, egosteko galdarak edo 

labeak, ganbera klimatikoak, ketzeko makinak, lotzeko makinak, injektoreak). 

-  Kontserbazio-tratamenduetarako ekipamenduak. 

-  Unitate klimatikoak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, 

segurtasuna erabileran. 

-  Ketzeko ekipamenduak, funtzionamendua eta erregulazioa. 

-  Pasteurizazio-galdarak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-

lanak, segurtasuna maneiuan. 

-  Esterilizagailuak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, 

segurtasuna maneiuan. 

-  Hotz-ganberak eta atmosfera kontrolatuko ganberak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, 

lehen mailako mantentze-lanak, segurtasuna erabileran. 

-  Izozkailuak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, 

segurtasuna erabiltzean. 

9. Laginak hartzea, produktu onduak elaboratzeko. 
-  Laginak hartzeko protokoloa. 

-  Identifikatzea eta laborategira eramatea. 

-  Produktu bakoitzerako eskatutako espezifikazioen araberako egiaztapenak. 

-  Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren eskuliburua. Neurri zuzentzaileak. 

 

 

4.2 prestakuntza-atala 
HARAGI-KONTSERBEN ETA HARAGI-PRODUKTU KOZINATUEN ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF0355 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5, LB7, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Haragi-kontserbetarako tratamendu termikoak aplikatzea. 

EI1.1 Kontserbazio-tratamendu gisa erabiltzen diren esterilizazio-prozeduren oinarria deskribatzea. 
EI1.2 Tratamendu-formak eta -mailak horien ondorioz sortzen diren haragi-kontserben motekin lotzea. 
EI1.3 Tratamendu termikoak aplikatzeko eragiketek elaborazio- eta ontziratze-prozesu osoan betetzen duten funtzioa 
arrazoitzea. 
EI1.4 Produktu-mota bakoitzari dagokion tratamenduaren baremoak eta zikloa identifikatzea eta justifikatzea. 
EI1.5 Esterilizazioaren behar bezala definitu eta zehaztutako kasu praktiko batean: 

-  Ekipamenduak tratamenduaren baremoei jarraikiz erregulatzea. 
-  Kargatu eta ixteko, eta ireki eta husteko eragiketak behar bezala egitea. 
-  Esterilizazio/penetrazioko kurba ebaluatzea (tenperaturak, presioak, denborak) eta bidezkoak diren doikuntzak 

ondorioztatzea. 
-  Hozte-tenperaturak eta -denborak egiaztatzea. 
-  Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 

espezifikoak aplikatzea. 
-  Tratatutako produktuaren ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzea. 
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A2: Plater aurrekozinatuak eta kozinatuak elaboratzeko beharrezkoak diren kozinatzeko tekniken ezaugarriak zehaztea eta 
teknika horiek aplikatzea eta eskatutako kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI2.1 Produktu kozinatuak prestatzean erabiltzen diren egosteko, gisatzeko eta erretzeko teknikak deskribatzea eta, 
kasuan kasu, lortu nahi diren helburu teknikoak, beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak adieraztea. 
EI2.2 Birrineztatzeko, arrautzeztatzeko eta betetzeko eragiketak (eskuzkoak eta mekanizatuak) eta muntaketako edo 
konposizioko beste batzuk identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea eta, kasuan kasu, lortu nahi diren helburu teknikoak, 
beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak adieraztea. 
EI2.3 Produktu aurrekozinatuak eta kozinatuak prestatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

-  Produktuaren osagaiak ezagutzea. 
-  Produktu bakoitza kozinatzeko teknika eta baldintza egokiekin lotzea. 
-  Muntaketa edo konposizioa egiteko eragiketak egitea edo esleitzea. 
-  Ekipamenduekin trebetasunez jardutea, eta eragiketa-parametro zuzenak eta produkturako eskatutako kalitatea 

lortzea. 
-  Irteten den produktuaren ezaugarriak kalitate-espezifikazioekin alderatzea, eta, hala badagokio, neurri 

zuzentzaileak ondorioztatzea. 
EI2.4 Hotz bidezko kontserbazioko azken tratamenduak aplikatzea, eta eskatutako tenperaturak erregulatzea. 
EI2.5 Izozte-tunelekin jardutea, eta oinarrizko parametroak erregulatzea. 
EI2.6 Produktu elaboratuak hotz-ganberetan kokatzea, hozte- edo izozte-egoera zaintzea (komeni denaren arabera), eta 
atmosfera, produktuaren garapena eta salmentarako egokia den egiaztatzea. 

A3: Haragi-sektorearen jarduerak dituen arriskuak eta ingurunearen gaineko ondorioak aztertzea. 
EI3.1 Ingurunearen gaineko eraginaren faktoreak identifikatzea. 
EI3.2 Sortutako hondakin-motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta arazte-premiaren arabera sailkatzea. 
EI3.3 Sortutako hondakinen, kontaminatzaileen eta bestelako afekzioen ingurune-ondorioak ezagutzea. 
EI3.4. Ingurunea babesteko neurriek —derrigorrezkoek eta borondatezkoek— duten garrantzia justifikatzea. 
EI3.5 Jarduera desberdinetan aplikatu beharreko ingurune-araudia (kanpokoa eta barrukoa) identifikatzea. 

A4: Arrisku-egoerak eta -faktoreak eta haragi-industrian aplikatu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak aztertzea. 
EI4.1 Haragi-industriako arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea, eta horien ondorioak, prebentzio-neurriak 
eta babesa ondorioztatzea. 
EI4.2 Honako gai hauen inguruko segurtasun-planen eta araudiaren alderdi esanguratsuenak interpretatzea: langilearen 
eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta arduren banaketa, prebentziozko neurriak, seinaleztapenak, 
lanpostu bakoitzeko arau espezifikoak, istripu- edo larrialdi-kasuetarako jarduna. 
EI4.3 Arriskuko edo larrialdiko arloen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta 
sinbologia ezagutzea. 
EI4.4 Norbera babesteko arropa eta elementuei dagokienez, propietateak zerrendatzea eta horiek erabiltzeko modua 
azaltzea. 
EI4.5 Haragi-industrian erabilitako ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu orokorrak deskribatzea. 

 

Edukiak: 

1. Haragi-kontserbetarako tratamendu termikoak.  
-  Esterilizazioaren oinarri fisikoa. 

-  Mikroorganismoen desagerraraztea. Kontrol-parametroak. 

-  Esterilizazio-motak produktu-motaren arabera. 

-  Pasteurizazioa. Oinarriak eta erabilera. 

-  Tratamendu-baremoak. 

-  Autoklabeak kargatu eta deskargatzea, ixtea eta hustea. 

-  Tratamendu-parametroen egiaztapena. 

-  Espezifikazioak lortutako produktuarekin alderatzea. 

2. Beroaren bidez tratatutako haragi-produktuak. 
-  Definizioak, motak: egosiak, fianbreak, pateak, bestelakoak. 

-  Ezaugarriak eta erregelamentazioa: merkataritza-kategoriak, kalitate-faktoreak, jatorri-deiturak. 

-  Pasta finak edo emultsioak. 

-  Kontzeptua, osagaiak eta egonkortasuna. 

-  Emultsioaren lorpena, kontrol-parametroak. 

-  Tratamendu termikoa. 

-  Mikrobioen garapenaren gaineko eragina eta produkturako eta haren kontserbaziorako ondorioak. 
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-  Aplikatzeko teknikak, zaindu beharreko aldagaiak. 

-  Alterazioak eta akatsak. 

-  Pasteurizazio-prozedurak. 

-  Aplikatzeko eragiketak. 

-  Bestelako esterilizazio-tratamenduak. 

3. Hotzaren bidezko kontserbazio-tratamenduak. 
-  Oinarrizko parametroak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, iraupen-denbora, lerma, kanpoko flora). 

-  Hotz-ganberen eta -tunelen kontrola. 

-  Akatsak eta neurri zuzentzaileak. 

-  Tratamendu-prozesuaren erregistroak eta artxibatzea. 

-  Hozteko eta izozteko prozedurak. 

-  Hotza aplikatzeko eragiketak. 

-  Kontserbazioa atmosfera kontrolatuan. 

4. Plater kozinatuak eta haragi-kontserbak. 
-  Egosteko, gisatzeko eta erretzeko teknikak. 
-  Eragiketa-ekipamenduak eta -baldintzak. 

-  Birrineztatzeko, arrautzeztatzeko, betetzeko eta muntaketa eta konposizioa egiteko eragiketak. 

-  Plater prestatuak: sailkapena eta ezaugarriak. 

-  Haragi-kontserbak: sailkapena eta ezaugarriak. 

-  Plater prestatuak elaboratzeko eragiketak. 

-  Haragi-kontserbak elaboratzeko eragiketak. 

-  Kontserbazio-metodoak. 

-  Bestelako haragi-deribatuak. 

-  Sukaldaritza-teknikak. 

-  Sukaldaritza industrialeko ekipamenduak. 

-  Gelatinak eta suzedaneoak. 

5. Ingurune-eragina. 
-  Inpaktu-agenteak eta -faktoreak. 

-  Sortutako hondakin-motak. 

-  Aplikatu beharreko ingurune-babesari buruzko araudia. 

-  Ingurunea babesteko neurriak. 

-  Energia-aurrezpena eta -alternatibak. 

-  Hondakin solidoak eta ontziak. 

-  Atmosferarako emisioak. 

-  Isurpen likidoak. 

-  Bestelako prebentzio- edo babes-teknikak. 

6. Kalitatea eta segurtasuna harakintzan eta elikagaien industrian. 
-  Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia (puntu kritikoak). 

-  Autokontrola. 

-  Trazabilitatea. 

-  Kalitatea kudeatzeko sistemak 

-  Kalitateari buruzko eskuliburua. 

-  Laginketa-teknikak. 

-  Laginak identifikatzeko, erregistratzeko eta eramateko sistemak. 

-  Laginak hartzeko prozedurak haragi-industrian. 

-  Arrisku-egoerak eta -faktoreak eta araudia. 

-  Prebentzio- eta babes-neurriak. 

-  Larrialdi-egoerak. 

7. Segurtasun pertsonala harakintzan eta haragi-industrian. 
-  Arrisku pertsonaleko faktore eta egoera ohikoenak. 

-  Segurtasun-araudiak eta babes-baliabideak. (Orokorra eta pertsonala). 

-  Seinaleztapenak eta prebentzio-neurriak 

-  Larrialdi-kasuetarako jarduna. 

-  Segurtasun-gailuak haragi-industriako ekipamenduetan. 
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5. prestakuntza-modulua:  
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK HARAKINTZAN ETA 
HARAGI-PRODUKTUEN ELABORAZIOAN 

 
Kodea: MP0080 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Haragi-salgaiak sartzeko edo irteteko baldintza egokiak baliozkotzea. 

EI1.1 Haragi-salgaien sarrera- eta bidalketa-dokumentuak aztertzea. 
EI1.2 Lehengaien hornidura-kontratuak interpretatzea eta eskatutako espezifikazioak betetzen dituzten egiaztatzea. 
EI1.3 Salmenten oharrak edo parteak interpretatzea eta biltegitik ateratako produktuarekin bat datozen ziurtatzea. 
EI1.4 Sarrerako eta bidalketako materien kantitateak kalkulatzen eta neurtzen laguntzea. 
EI1.5 Berrestea kanpoko garraiobideek betetzen dituztela bidali beharreko produktuek behar dituzten baldintzak. 
EI1.6 Haragi-salgaien babes-neurriak zuzenak direla egiaztatzea, produktuak hartzean zein bidaltzean. 

A2: Kanalak zatitzen laguntzea, ezarritako prozedurei jarraikiz eta eskatutako higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 
EI2.1 Animalia-espezie bakoitzerako eta landutako haragi-pieza bakoitzerako tresna egokiak erabiltzea. 
EI2.2 Lan-aginduan adierazitako piezak lortzen laguntzea eta errendimendu egokia lortzen saiatzea: laurdenak, ertzak, 
xerrak, txuletak, hankak, burua eta beste atal batzuk, animalia handienak zein txikienak. 
EI2.3 Lortutako piezak edo unitateak haragi-instalazioetako langileekin batera sailkatzea. 
EI2.4 Arauetan ezarritako neurri higieneko-sanitarioak zorrotz jarraitzea. 
EI2.5 Barne-elaboraziorako edo bidaltzeko piezak identifikatzea, egokitzea eta biltzea. 
EI2.6 Datuak hartzen parte hartzea, zatitzeko prozesutik produktua prestatu arteko jarraipena egiteko eta, era horretan, 
trazabilitatea diseinatzen laguntzeko. 
EI2.7 Segurtasun pertsonalari une oro eusteko ezinbestekoak diren jarrerak eta ardura-neurriak hartzea. 

A3: Haragi-deribatu freskoak elaboratzeko prozesua deskribatzea eta prozesu horretan jardutea. 
EI3.1 Garbiketa orokorreko eragiketak egitea eta makinak eta ekipamenduak garbitzeko eragiketa espezifikoetan parte 
hartzea. 
EI3.2 Kasu bakoitzerako garbiketa-ekipamendu eta -produktu egokiak erabiltzea. 
EI3.3 Haragi-ore edo -pasta finak elaboratzeko osagaiak formulatzea eta prestatzea (mota, kantitateak, dosiak, erabili 
beharreko makinak). 
EI3.4 Ore edo pasta finen elaborazioan parte hartzea, osatzen dituzten produktuak eta esleitutako makinak eta 
ekipamenduak maneiatuz. 
EI3.5 Lortutako produktuen espezifikazioen eta kalitateen kontrastea eta egiaztapenak kontrolatzea. 
EI3.6 Hestebeteen elaborazioan parte hartzea, lehengaiak dosifikatuz eta gai osagarriak prestatuz; txikitzea, nahastea 
eta oratzea, galkatzea, lotzea edo moldekatzea, ezarritako higiene- eta segurtasun-neurri pertsonalak hartuz eta laneko 
argibideetan ezarritako espezifikazioei jarraikiz. 
EI3.7 Ikusitako akatsen zuzenketa ondorioztatzea eta erabakitzea, eta produktu bukatua egokitzea (etiketatzea, 
ontziratzea, identifikatzea eta biltegi edo ganbera egokian kokatzea). 

A4: Haragi-produktu ontzutuak, gazituak eta onduak elaboratzeko prozesuan laguntzea. 
EI4.1 Produktu ontzutu eta gazituetarako piezak masajeatzea. 
EI4.2 Ontzutuak eta gatzunak prestatzea, eta, horretarako, tratamenduaren kontzentrazio, dentsitate eta denbora 
egokiak kontuan hartzea. 
EI4.3 Ketzeko ganberak prestatzen laguntzea, eta ketze-parametroak kontrolatzea. 
EI4.4 Produktu onduak prestatzea, eta, horretarako, hasarazleak aplikatzea, ganberak edo lehortegiak antolatzea eta 
estufatzeko, heldu aurreko faserako eta lehortzeko gailuak erregulatzea. 
EI4.5 Piezen eta hestebeteen deshidratazio-, heltze- eta ontze-egoera egiaztatzea. 
EI4.6 Bero-tratamenduetan, enpastatzeko/emultsionatzeko osagaiak manipulatzea, cutterra maneiatzea eta denborak 
eta tenperaturak kontuan hartzea. 
EI4.7 Prozesuaren arduradunei galdarak eta labeak kontrolatzen laguntzea eta tratamendu-parametroak balioestea. 
EI4.8 Ondu, ontzutu eta gazitutako produktuak aztertzea, izan daitezkeen akatsak edo alterazioak detektatzeko, bai 
elaborazio-prozesuan, bai azken produktuan, eta egin beharreko zuzenketak erabakitzea. 
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A5: Haragi-kontserbak eta plater aurrekozinatuak eta kozinatuak elaboratzeko prozesuaren garapenean parte hartzea. 
EI5.1 Esterilizazio-ekipamenduen prestaketan parte hartzea, lan-aginduetan adierazitako tratamendu-baremoei jarraikiz. 
EI5.2 Haragi-kontserbaren edo plater kozinatuaren osagaiak aztertzea eta prestatzea, eta osagai bakoitza ezagutzea eta 
ebaluatzea, laneko argibideei jarraikiz. 
EI5.3 Haragi-kontserba edo haragi-produktu kozinatua kargatu eta ixteko eta ireki eta husteko eragiketak zuzentzea, eta 
esterilizagailua maneiatzean segurtasun-ardurak hartzea. 
EI5.4 Beroaren sarpen-kurbak (tenperaturak, presioa, denborak) eta hozte-tenperaturak eta -denborak egiaztatzea. 
EI5.5 Produktu kozinatuetan, sukaldaritza-teknikak ezagutzea eta tratamendu-parametroak kontrolatzen laguntzea. 
EI5.6 Kontserba-produktuen ezaugarriak eta plater aurrekozinatu eta kozinatuenak detektatzea eta alderatzea, eta 
eskatutako kalitate-espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzea. 

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. Salgaien hartzea eta bidalketa harakintzan eta haragi-industrian. 
-  Haragi-salgaien sarrerako eta irteerako dokumentazioa. 

-  Lehengaien hornidurako, bidalketako eta salmentako kontratuak. 

-  Kantitateen estimazioa, neurketa eta kalkulua. 

-  Haragi-salgaien babes-sistemak kanpo-garraioan eta biltegian. 

-  Lotearen osaera eta egiaztapenak hartzean eta bidalketan. 

-  Salgaien kokapena biltegian eta garraioan. 

2. Kanalen eta haragi-piezen zatiketa eta salmentarako prestaketa. 
-  Kanala laurdentzea eta erdibitzea. Tresnen maneiua. 

-  Hezurgabetzea eta zatiketa. 

-  Piezak xerratan eta txuletatan zatitzea. 

-  Piezak merkataritza-irizpideen arabera sailkatzea. 

-  Higiene eta segurtasun pertsonaleko neurriak. 

-  Egokitzea, biltzea eta etiketatzea. 

-  Ikuskapenetarako eta trazabilitaterako datuak. 

3. Haragi-elaboratu freskoen prestaketa. 
-  Lokalen, ekipamenduen eta tresnen garbiketa eta desinfekzioa. 

-  Ore eta pasta finen elaborazioa: lehengaiak dosifikatzea, nahastea eta hautatzea. 

-  Ekipamenduen eta produktuen higiene- eta segurtasun-neurriak. 

-  Doikuntza eta segurtasuna ekipamenduetan eta produktuetan. 

-  Nahasteen, dosifikazioaren eta nahasteko baldintzen doikuntza. 

-  Haragi-prestakin freskoak txikitzea, nahastea eta oratzea. 

-  Tripak prestatzea, galkatzea eta lotzea. 

-  Prestakin fresko elaboratuen akatsak eta alterazioak ezagutzea. 

-  Produktua etiketatzea, identifikatzea, eta ontziratzea eta biltzea. 

-  Produktuen erregistroa eta enbalajea. 

4. Haragi-elaboratu ontzutu, gazitu eta onduen prestaketa. 
-  Ontzutuen eta gazituen prestaketa. Kontzentrazio eta dentsitate zuzena. 

-  Baimendutako osagaiak eta gehigarriak. 

-  Murgiltzea, injektatzea eta gazitzea. Gatzunen prestaketa. 

-  Produktuen ketzea. Ketzeko ganberen kontrola. 

-  Produktu onduen hasarazlea. 

-  Ganberen edo lehortegien maneiua eta kontrola. Estufatzea. 

-  Beroaren bidez tratatutako produktuen enpastatzea eta emultsionatzea. 

-  Galdarak eta labeak. Maneiua eta kontrola. 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
 

 

 
 
 

42

-  Akatsak eta alterazioak ezagutzea eta zuzentzea. 

-  Kontrol-parametroen egiaztapenak fase bakoitzean. 

-  Haragi-elaboratuen ontziratzea eta kontserbazioa. 

-  Ekipamenduen eta produktuen higiene- eta segurtasun-neurri espezifikoak. 

5. Haragi-kontserben eta plater kozinatuen elaborazioa. 
-  Esterilizazio-ekipamenduak. Tratamendu-baremoak. 

-  Kontserben eta haragi-produktu kozinatuen osagaiak. Lehengaiak, gehigarriak, ongailuak eta gai osagarriak. 

-  Esterilizazio-eragiketak. Segurtasun-ardurak. 

-  Esterilizazio-kurbak. Hozte-denbora eta -tenperatura. 

-  Sukaldaritza-teknikak kontserbetan eta plater kozinatuetan. 

-  Tratamendu-parametroak. 

-  Produktu bukatuaren kontrola eta kontserbazioa. Kalitate-espezifikazioak. 

-  Amaitutako produktuaren kontserbazioa saltokian. 

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. 

 

 

 

 
.
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0295_2: 
Haragiaren eta haragi-
produktuen biltegiratzea eta 
bidalketa 

• Enpresen Administrazio eta Auzendaritzan 
lizentziatua 

• Enpresa-zientzietan diplomatua. 

• Biologian, Biokimikan, Elikagaien Zientzia 
eta Teknologian, Ingurumen-zientzietan, 
Farmazian, Kimikan eta Albaitaritzan 
lizentziatua. 

• Nekazaritza-ingeniaria.  
• Nekazaritza-industrietako eta Elikagaien 

Industrietako ingeniari teknikoa. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

• Elikagaien Industriako goi-mailako 
teknikaria. 

1 urte 3 urte 

MF0296_2: 
Haragiaren egokitzapena eta 
teknologia  

• Biologian, Biokimikan, Elikagaien Zientzia 
eta Teknologian, Ingurumen-zientzietan, 
Farmazian, Kimikan eta Albaitaritzan 
lizentziatua. 

• Nekazaritza-ingeniaria.  
• Nekazaritza-industrietako eta Elikagaien 

Industrietako ingeniari teknikoa. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

• Elikagaien Industriako goi-mailako 
teknikaria. 

1 urte 3 urte 

MF0297_2:  
Haragi-prestakin freskoen 
elaborazioa 

• Biologian, Biokimikan, Elikagaien Zientzia 
eta Teknologian, Ingurumen-zientzietan, 
Farmazian, Kimikan eta Albaitaritzan 
lizentziatua. 

• Nekazaritza-ingeniaria.  
• Nekazaritza-industrietako eta Elikagaien 

Industrietako ingeniari teknikoa. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

• Elikagaien Industriako goi-mailako 
teknikaria. 

1 urte 3 urte 

MF0298_2:  
Industriako haragi-
produktuen elaborazioa eta 
trazabilitatea 

• Biologian, Biokimikan, Elikagaien Zientzia 
eta Teknologian, Ingurumen-zientzietan, 
Farmazian, Kimikan eta Albaitaritzan 
lizentziatua. 

• Nekazaritza-ingeniaria.  
• Nekazaritza-industrietako eta Elikagaien 

Industrietako Ingeniari teknikoa. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

• Elikagaien Industriako goi-mailako 
teknikaria. 

1 urte 3 urte 
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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. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Harakintzako eta haragi-
elaboratuen aretoa edo lantegia 80 120 

Harakintzako eta haragi-
elaboratuen biltegia 60 100 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Harakintzako eta haragi-
elaboratuen aretoa edo 
lantegia 

 X X X 

Harakintzako eta haragi-
elaboratuen biltegia X X X  X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

- Errotuladorez idazteko arbelak. 
- Ikus-entzunezko ekipoak. 
- Orri birakaria. 
- Ikasgelako materiala.  
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
- Biltegiaren kontrolerako software espezifikoa. 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet.  

Harakintzako eta haragi-elaboratuen aretoa 
edo lantegia 

- Desizozteko ekipamenduak. 
- Zatitzeko eta prestatzeko gelak lan-mahaiekin. 
- Produktuak jasotzeko eta sailkatzeko elementuak. 
- Orgak. 
- Edukiontziak. 
- Esekigailuak. 
- Mahai osagarriak. 
- Ebaketa- eta arraspatze-erremintak, ganibetak, zerra 

automatikoa, ganibet mekanikoa, zorrozteko lanabesak. 
- Txikitzeko makina, oragailua, cutterra, xerratzeko makina. 
- Eskuz eta hutsean galkatzeko makina, lotzeko makina. 
- Gatzun-injektorea. 
- Moldekatzeko makina. 
- Egosteko makina eta galdarraztatzeko makina. 
- Ketzeko makina eta lehortegia. 
- Baskulak eta dosifikagailua. Errota koloidala. 
- Argia, hezetasuna, pH-a eta trinkotasuna neurtzeko aparatuak. 
- Hutsean poltsaratzeko ekipamendua. 
- Biltzeko, erretiluratzeko eta paketatzeko ekipamendua, 

klipatzeko makina. 
- Gatzun-tanga. 
- Gazitzeko eta gezatzeko upela. 
- Esterilizazio-autoklabea (edo esterilizazio-upel txikia), kontrol-

adierazlearekin. 
- Ikuztegia, garbiketa pertsonaleko konketak. 
- Zoruak, instalazioak eta ekipamenduak garbitzeko 

ekipamenduak. 
- Larrialdiko ekipamendua. 
- Datuak transmititzeko eta erregistratzeko ordenagailua. 

Harakintzako eta haragi-elaboratuen biltegia 

- Hotz-ganbera (20-30 m²). 
- Kutxa-izozkailua. 
- Baskula. 
- Erakusleiho finkoak. Apalategiak. Esekigailuak. 
- Eskorgak (mahai garraiagarriak). 
- Erreminta-armairua. 
- Ebakitzeko eta zatitzeko lanabesen armairua. 
- Gehigarrien eta ongailuen armairua. 
- Laginak hartzeko tresnak. Etxeko hozkailua. 
- Salgaiak banatzeko eta biltegia kontrolatzeko softwarea duen 

ordenagailua. 
- Biltegia garbitzeko ekipamenduak. 
- Biltzeko, poltsaratzeko, paketatzeko eta etiketatzeko 

ekipamendua. 
 

 
 

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. 
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Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 

minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
 

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 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 



 

 

 




