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IZENA 
HARAGI-INDUSTRIAK 
 

KODEA 
INAI0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Harakintza 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA239_3 Haragi-industriak (729/2007 ED, ekainaren 27an argitaratua) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Hiltegi bat, unitate bat edo atal bat kudeatzea haragi-industrian, baliabide materialak eta giza baliabideak programatuta, 
prestatuta eta gainbegiratuta, baita produkzioko, kalitateko eta ingurune-babeseko planetan finkatutako helburuak lortzeko 
egin beharreko lana ere. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren aplikazioa gainbegiratzea, baita fabrikazio- 
eta manipulazio-jardunbide egokien aplikazioa eta trazabilitate-sistemaren aplikazioaren kontrola ere. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0556_3: Hornikuntzak, biltegia eta bidalketak kudeatzea elikagaien industrian eta merkaturatzeari laguntzeko 

jarduerak egitea. 
- UC0557_3: Produkzioa programatzea eta kudeatzea elikagaien industrian. 
- UC0558_3: Elikagaien industriako ingurune-kalitateko eta -kudeaketako planaren ezarpenean eta garapenean 

laguntzea. 
- UC0765_3: Gizentzeko animaliak hiltzeko, prestatzeko eta zatitzeko prozesuak garatzea eta prozedura operatiboak 

zehaztea, baita haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko ere. 
- UC0766_3: Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzea eta horien produkzio-sistema automatikoak kontrolatzea, baita 

animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa ere. 
- UC0767_3: Haragi-produktuen eta -prestakinen elaborazio-prozesuaren kontrol analitiko eta sentsorialeko teknikak 

aplikatzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Haragi-industrietan, enpresa txikietan, ertainetan eta handietan, eskualdeko hiltegietan eta hiltegi industrialetan, eta 
zatiketa-aretoetan garatzen du bere jarduera. Prestakuntza-maila bereko edo txikiagoko pertsonekin osatutako 
lantalde batean integratzen da, bere produkzio-unitateko langileen lanaren gainbegiratze- eta kontrol-lanak eginez. 
Bere kargura dagoen pertsona-talde baten lana antolatzen eta zuzentzen duen erdi-mailako agintari gisa jarduten 
du, eta, aldi berean, goragoko mailako teknikari arduradun baten mende dago, haren argibideak jasoz eta hari 
informatuz. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Behien, txerrien, zaldien, hegaztien eta untxien hiltegiak. Zatiketa-aretoak. Haragi-prestakin freskoen industriak. 
Haragi-kontserben eta -erdikontserben industriak. Erraien industriak. Haragi-produktu egosien, gordin-onduen, 
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gazituen, lehortuen, ketuen, deshidratatuen, liofilizatuen eta irradiatuen industriak. Kozinatuen, haragi-
aurrekozinatuen eta plater prestatuen industriak. Haragi-azpiproduktuen industriak. Konpainiako animalien 
elikadurarako produktuen industriak. 

 

Lanbideak edo lanpostuak 
3160.1052 Kalitate-kontroleko teknikaria elikagaien industrian. 

Haragi-produktu prestatuen kalitatearen kontrolerako laborategiko teknikaria. 

Haragiaren eta haragi-produktuen handizkako merkataritza. 

Haragiaren eta haragi-produktuen txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan. 

Ingurumen-kontroleko arduraduna haragi-industrietan. 

Prozesu- eta produktu-gainbegiralea. 

Teknikari komertziala. 

Albaitari-laguntzailea hiltegian. 

Haragi-produkzioen arduraduna. 

Instalazioko burua haragi-industrietan. 

Kalitate-ikuskatzailea eta -auditorea. 

Hiltegiko eta/edo zatiketa-aretoko arduraduna. 

Lineako burua. 

Hornikuntza-arduraduna. 

Eroslea. 

Hiltegietako eta haragi-industria txikietako kudeatzailea. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0556_3 (ZEHARKAKOA) 
Biltegiaren kudeaketa eta merkaturatzea elikagaien 
industrian 

80   

MF0557_3 (ZEHARKAKOA) 
Elikagaien produkzio-unitate baten antolamendua 50   

MF0558_3 (ZEHARKAKOA) 
Kalitatearen kudeaketa eta ingurumena elikagaien 
industrian 

80   

MF0765_3 Prozesuak haragi-industrian 90 
  

MF0766_3 
Haragi-prestakinak lantzea 120 

UF0830: Makinak eta 
instalazioak haragi-produktuak 
lantzean 

50 

UF0831: Haragi-produktuak 
lantzeko eragiketen kontrola 70 

MF0767_3 
Haragiaren eta haragi-produktuen kontrol analitikoa 
eta sentsoriala 

60 

  

MP0171 
Haragi-industrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

120 

  

Iraupena, guztira 600 
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II LANBIDE-PROFILA  

 
 

1. gaitasun-atala 
HORNIKUNTZAK, BILTEGIA ETA BIDALKETAK KUDEATZEA 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAN ETA MERKATURATZEARI 
LAGUNTZEKO JARDUERAK EGITEA  

 
2. gaitasun-atala 

PRODUKZIOA PROGRAMATZEA ETA KUDEATZEA 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAN 

 
3. gaitasun-atala 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO INGURUNE-KALITATEKO ETA 
 KUDEAKETAKO PLANAREN EZARPENEAN ETA 

GARAPENEAN LAGUNTZEA 

 
4. gaitasun-atala 

GIZENTZEKO ANIMALIAK HILTZEKO, PRESTATZEKO ETA 
ZATITZEKO PROZESUAK GARATZEA ETA PROZEDURA 

OPERATIBOAK ZEHAZTEA, BAITA HARAGI-PRODUKTUAK 
ETA -PRESTAKINAK LANTZEKO ERE  

 
5. gaitasun-atala 

HARAGI-PRODUKTUEN ETA -PRESTAKINEN LANKETA ETA 
HORIEN PRODUKZIO-SISTEMA AUTOMATIKOAK 

KONTROLATZEA, BAITA ANIMALIEN HILKETA, PRESTAKETA 
ETA ZATIKETA ERE  

 
6. gaitasun-atala 

HARAGI-PRODUKTUEN ETA -PRESTAKINEN ELABORAZIO-
PROZESUAREN KONTROL ANALITIKO ETA SENTSORIALEKO 

TEKNIKAK APLIKATZEA  
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1. gaitasun-atala: 
HORNIKUNTZAK, BILTEGIA ETA BIDALKETAK KUDEATZEA 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAN ETA MERKATURATZEARI LAGUNTZEKO 
JARDUERAK EGITEA  

 

Kodea: UC0556_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lehengaien, osagarrien eta produkziorako beharrezko materialen hornikuntzak programatzea, laneko argibideen 
arabera. 

BI1.1 Dagokion departamentuei eskatzen zaizkie behar diren produktuen kantitateak, horien ezaugarriak zehaztuta, 
produkzio-planaren arabera. 

BI1.2 Hornikuntza-programa egiterakoan, kontuan hartzen dira premiak, izakinak, segurtasunezko stocka, 
hornitzaileen aukerak, eta hornidura- eta biltegiratze-kostuen murrizketa, enpresaren politikaren arabera. 

BI1.3 Hornitzaileen eskaintzak balioestean eta hautatzean, kontuan hartzen dira produktuen kalitatea, prezioa, 
bermea eta entrega-epea, homologazio-prozedura espezifikoaren arabera. 

BI1.4 Kanpo-eskaeren aginduak izapidetzean, kontuan hartzen dira izakinen kontrolak eta entrega-epeak, ezarritako 
hornikuntza-egutegiari jarraikiz.  

LB2: Kanpoko horniduren eta amaitutako produktuen harrera gainbegiratzea biltegian, prozedura operatiboaren arabera, 
produktu bakoitzaren banaketa egokiena bermatzearren. 

BI2.1 Harrerako langileei lanaldi edo eskaera bakoitzean jaso beharreko amaitutako produktuen eta horniduren berri 
ematen zaie, dagokion dokumentazioa entregatuz, laneko argibideen, kontrolen eta egin beharreko erregistroen 
arabera. 

BI2.2 Horniduren harrerarako ezarritako kontrolak kalitate-eskuliburuko argibideen arabera egikaritzen direla 
egiaztatzen da.  
BI2.3 Hornidurak erresalbuekin edo gabe onartzen dira edo behin betiko ukatzen dira, kontrol guztien emaitzak 
balioetsi ondoren, eta horniduren homologazio-prozeduraren arabera.  
BI2.4 Biltegian egindako kontrolen emaitzak gainbegiratu egiten dira, amaitutako produktuen ezaugarriak lotearen 
dokumentazioarekin bat datozela eta lotea kalitate-planaren arabera ontzat emana dagoela egiaztatzeko.  
BI2.5 Biltegiko kontrol-sistemak eskatutako salgai bakoitzaren sarrera-erregistroak kantitateei, ezaugarriei, datei, 
hornitzaileei eta garraiolariei buruzko datuei eransten zaizkiela egiaztatzen da.  
BI2.6 Desadostasunak dituzten lehengaiak edo materialak itzultzeko baldintzak hornitzailearekin negoziatzen dira, 
dagozkion justifikazioak eta neurri zuzentzaileak emanez, erosketa-prozeduraren arabera.  
BI2.7 Hornitzaileen betetze-maila ebaluatu egiten da, horniduren entrega-baldintzak eta -epeak aztertuz, 
homologazio-prozedura espezifikoaren arabera. 

LB3: Amaitutako produktuen, lehengaien eta gai osagarrien biltegiratzea eta kontserbazioa kudeatzea, baita produkzio-
instalazioaren funtzionamendu ona bermatzeko behar diren produktuen hornidura ere.  

BI3.1 Biltegiak eta ekipamenduak gainbegiratu egiten dira, garbitasun-baldintzak bete ditzaten, eta beren 
funtzionamendua egokia izan dadin, garbiketa- eta mantentze-planaren arabera.  
BI3.2 Salgaien kokapenerako irizpideak ezartzerakoan, kontuan hartzen dira produktuaren ezaugarriak, ondoko 
identifikazioa, irteera eta baliabideen aprobetxamendu onena, biltegiratze-argibide teknikoen arabera.  
BI3.3 Produktu galkorren kontserbazio-baldintzak eta iraungipenen kontrol-sistema gaineratzen dira laneko 
argibideetan, kalitate-planaren arabera galerak saihesteko.  
BI3.4 Hornitu beharreko produktuen kantitateak nahiz fluxuak, uneak, jomugak eta bitarteko biltegiak produkzio-
programa betetzeko neurri egokiekin ezartzen dira.  
BI3.5 Biltegiaren eta instalazioen barruko garraioa antolatzean, ibilgailuen zirkulazio-baldintzak, ibilbideak, bitarteko 
puntuak eta amaierako puntuak finkatzen dira, segurtasun-baldintzak betez eta kostuak txikiagotuz, salgaien barne-
trafikoko prozeduraren arabera.  
BI3.6 Produkziorako horniduren irteeren erregistroa ezarritako sistemaren arabera gauzatzen dela egiaztatzen da.  
BI3.7 Argibideak eta lanak banatzean, kontuan hartzen dira biltegiko premiak, langileen ezaugarriak eta lan-
baldintzak, kalitate-planaren arabera.  
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BI3.8 Izakinak produkzio- eta hornikuntza-programei jarraikiz antolatzen dira, desbideratzeak detektatzen direnean 
bidezko zuzenketak eginez, argibide teknikoen arabera.  
BI3.9 Inbentarioak egiteko sistemak eta horien ezaugarriak egikaritzea kontrolatuz ezartzen dira, izakinen kontrolekin 
lotuta izan daitezkeen aldeen arrazoiak ikertuta, produkzio-planaren arabera.  

LB4: Kanpo-eskaeren bidalketa antolatzea, jasotako eskariak eta espezifikazioak betez, kontratuaren arabera, 
lekualdaketaren baldintza onenak bermatuz. 

BI4.1 Bidalketen programazioa egiterakoan kontuan hartzen dira eskaeraren ezaugarriak, biltegiko izakinak, entrega-
epeak, distantzia eta ibilbideak, horrela bezeroarekiko konpromisoa atzerapenik gabe betetzeko eta bidalketa-
kostuak txikiagotzeko, kontratuaren arabera.  
BI4.2 Biltegiko langileak antolatzen dira, jardunaldi edo denboraldi bakoitzean prestatu beharreko eskaeren arabera, 
dagozkien dokumentazioa entregatuz eta laneko argibideak zehaztuz. 

BI4.3 Bidalketen prestakuntza gainbegiratu egiten da loteen dokumentazioaren, konposizioaren, identifikazioaren eta 
informazioaren bitartez; eta, beraz, bidalketa baimentzen da eragiketa-prozedurei jarraikiz.  
BI4.4 Biltegiratzea jasotako eskarien arabera antolatzen da, lekualdaketaren baldintza onenak bermatuz. 

BI4.5 Hala badagokio, iraungitako edo ukatutako produktuen barne-kokapena edo -lekualdaketa erabakitzen da, 
eraginpeko departamentuei informatuta horien jomugari buruz erabaki dezaten ezarritako prozeduren arabera. 

BI4.6 Hornikuntzetan eta bidalketetan programen eta egutegien arabera antolatzen da garraioa, baldintza tekniko eta 
ekonomiko onenak kontuan hartuta. 

LB5: Salerosketak egitea, hornitzaileak/bezeroak hautatuz, baldintzak negoziatuz eta eragiketak itxiz, jasotako 
espezifikazioen arabera, eskaerak edo erosketak ezin hobeak direla bermatzeko. 

BI5.1 Enpresaren helburuak eta irudia, baita produktuen ezaugarriak eta merkatuaren egoera ere, erabili egiten dira 
argudioak definitzeko eta salerosketan erabili beharreko material lagungarria prestatzeko, kontratuen prozeduraren 
arabera.  
BI5.2 Bisita-plana antolatzeko, ibilbideak ezartzen dira eta negoziatu behar den arduradunarekin hitzorduak 
zehazten dira, dagokion argibide teknikoaren arabera.  
BI5.3 Hornitzaile/bezero berrien hautaketan, enpresak eta dagokion kalitate-eskuliburuak ezarritako homologazio-
baldintzak betetzen direla egiaztatzen da. 

BI5.4 Hornitzailearekin edo bezeroarekin egiten den elkarrizketa enpresaren irudi on bat transmititzeko erabiltzen da, 
harrera emanez eta xehetasunez azalduz eskariaren/eskaintzaren ezaugarriak, salmenta-teknika egokienak 
aplikatuz, hornitzaile-/bezero-motaren arabera eta enpresa-politikari jarraikiz.  
BI5.5 Salmentaren/erosketaren negoziazioa adostasunera irekitako jarrera malguekin mantentzen da, enpresak 
ezarritako baldintzak bezero-/hornitzaile-motari eta egin beharreko eragiketara egokitzen direla zainduz, salerosketa-
eskuliburuaren arabera. 

BI5.6 Eragiketa ixterakoan, egiaztatu behar da eskaeraren edo erosketaren bolumena eta ezaugarriak, baita 
prezioak, deskontuak, garraioa eta garraio-kostuak, entrega-epeak, ordaintzeko modua eta bestelako baldintzak 
enpresak finkatutako baldintzen barruan daudela, bezeroari/hornitzaileari dagokionez, eta argi eta garbi 
zehaztutakoak sinatutako kontratuan.  
BI5.7 Hornitzaileari/bezeroari aholkularitza teknikoa ematen zaio elikagaien tratamenduari eta manipulazioari buruz, 
erabili beharreko «merchandising» teknikei buruz, horren inguruan sortzen diren zalantzak argituz, enpresak 
ezarritako bezeroaren arretarako planaren arabera. 

BI5.8 Itxitako eragiketen ezaugarriak dagokion departamentuari jakinarazten zaizkio, ezarritako prozeduraren 
arabera. 

BI5.9 Hornitzaileen/bezeroen fitxategia eguneratuta mantentzen da, horiek ebaluatzeko eta salerosketa-
aurreikuspenak egiteko aukera ematen duten datu esanguratsuenekin, merkatu-planaren arabera. 

LB6: Produktuen publizitate- eta sustapen-ekintzak babestea banaketa-bide osoan zehar, enpresaren politikaren 
arabera, merkaturatze on bat ziurtatzeko. 

BI6.1 Publizitate- eta sustapen-kanpainak xehetasun guztiekin aurkezten eta azaltzen zaizkie bezeroei, ezarritako 
merkatu-planaren arabera. 

BI6.2 Agintzaileei eta kontsumitzaileei produktuen ezaugarrien eta onuren berri ematen zaie, komunikazio-planaren 
arabera. 

BI6.3 Departamentu espezifiko batek diseinatutako produktu berrien merkaturatze-azterlanak ezarritako merkatuko 
testak eta probak egitean lagunduz erabiltzen dira, plan espezifikoaren arabera. 

BI6.4 Publizitate-kanpaina baten ondoko laginen errekonozimendu- eta oroitzapen-testak marketin-departamentuak 
ezarritako prozeduran adierazitako baldintzetan aplikatzen dira. 
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BI6.5 Sustapen-kanpainen datuak aztertzen dira, publizitate-departamentuaren lankidetzarekin, kanpaina horien 
emaitzak aprobetxatzearren, bai lekuko-merkatuetan, bai behin betiko merkatuetan. 

LB7: Enpresaren banaketa-sare osoan zehar, kontratu-dokumentuaren arabera, banatzaileekin kontratatutako baldintzak 
eta helburuak betetzen direla kontrolatzeko lanean laguntzea. 

BI7.1 Banatzaile bakoitzaren ezaugarriak biltzen dituzten fitxak eguneratu egiten dira, izandako aldaketak txertatuz, 
hornitzaileen homologazio-prozeduraren arabera. 
BI7.2 Banatzaileei etengabe aholkatzen zaie elikagaien biltegiratze-, kontserbazio- eta manipulazio-baldintzen 
inguruan, hondatzeak saihesteko, komunikazio-planari jarraikiz. 
BI7.3 Esklusibitateei, salmenta-prezioei, sustapen-kanpainak egiteari, entrega-epeei eta salmenta-ondoko zerbitzuei 
dagokienez banatzaile bakoitzarekin kontratatutako baldintzak ezarritako terminoetan betetzen direla egiaztatzen da, 
eta ez-betetzeen kasuan bi aldeei jakinarazten zaie. 
BI7.4 Banaketa-bidean sortzen diren edo aurreikus daitezkeen eta produktuen fluxuei eta errotazioei, stock-hausturei 
eta banaketa-estaldurari eragiten dieten anomaliak detektatu egiten dira, arrazoiak aztertuta, eta horiek zuzentzeko 
ekintzak proposatuz, desadostasunen prozedurari jarraikiz. 

LB8: Enpresak bere marketin-politika ezartzeko, produktuari eta merkatuari buruz eskatutako informazioa jasotzea eta 
transmititzea. 

BI8.1 Bezeroak zundatzen dira produktu propioaren inguruko informazioa lortzeko, markaren posizionamenduari, 
kalitateari, ontziari eta prezioari buruz, merkatu-planaren arabera. 
BI8.2 Konkurrentziaren produktuen laginak hartzen dira, enpresak ezarritako merkatu-planean lan eginez. 
BI8.3 Konkurrentziaren prezioetan, ezaugarrietan edo merkataritza-baldintzetan izaten diren aldaketak aztertzen 
dira, ezarritako ratioen arabera, prozedura operatiboan lagunduz. 
BI8.4 Joera berriak detektatzen dira gustuetan edo elikagaien merkatuko premietan, dagokion txostena eginez, 
prozeduraren arabera. 
BI8.5 Sektorean eta konkurrentziaren sustapen- edo publizitate-kanpainen gainean erabilitako «merchandising» 
teknikak aztertzen dira, merkatuko ratioak eta ezarritako merkatu-plana kontuan hartuta. 
BI8.6 Lortutako informazioa, behar bezala dokumentatua, marketin-teknikariari ematen zaio, barne-komunikazioko 
planari jarraikiz. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Sarrera orokorreko eta sarrera mugatuko fitxategiak dokumentu-euskarrian eta euskarri informatikoan. Biltegiaren 
kudeaketarako eta kontrolerako aplikazio espezifikoak eta oinarrizko «softwarea». Datuak kontrolatzeko eta 
transmititzeko ekipo eta gailu informatikoak, barra-kodeen eskanerra. Biltegiratzeko ekipamenduak eta instalazioak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Kanpo-hornikuntzetarako programa. Erosketa-eskaerak. Barne-horniduretarako programa. Bidalketa-aginduak. 
Produktuen, lehengaien eta gainerako materialen izakinen inbentario etengabea. Ezarritako stockaren mantentze-lanak. 
Informazio ordenatua, zehatza eta osoa honako hauei buruz: salmentak, eskaerak, bezeroak/hornitzaileak. 
Bezeroen/hornitzaileen eta, zeharka, kontsumitzaileen eta agindutako gainerako lanen eskariei, iritziei eta iradokizunei 
buruzko txostenak. Zonaldeko salmenten/erosketen aurreikuspenak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Biltegietarako zuzendaritza-helburuak. Izakinen eta inbentarioen kontrola. Salgaien sailkapen-, biltegiratze- eta 
kontserbazio-irizpideak (hornikuntzak, amaitutako produktuak, ukatuak). Biltegiratzearekin lotutako kostuaren datuak. 
Produkzio-programak hornikuntza-premiekin. Kanpo-eskaerak. Hornitzaileen, banatzaileen, bezeroen eta garraiolarien 
harremanak. Gomendatutako garraio-sistemak salgai-moten arabera. Biltegian erabilitako makinen eta ekipamenduen 
funtzionamendu-eskuliburuak. Salmenta-zonen xehetasuna. Enpresak ezarritako salmenten eta erosketen 
aurreikuspenak. Sektoreari, markei, prezioei, lehentasunei eta bestelakoei buruzko merkatu-azterlanak. Markaren 
posizionamendua. 
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2. gaitasun-atala: 
PRODUKZIOA PROGRAMATZEA ETA KUDEATZEA ELIKAGAIEN 
INDUSTRIAN 

 

Kodea: UC0557_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Fabrikazio-linea desberdinak programatzea ezarritako metodoen arabera, produkzio-politika bermatzen lagunduz. 

BI1.1 Produkzio-helburuak inplikatutako bestelako departamentuen aholkularitzarekin finkatzen dira, enpresaren 
politikaren arabera. 

BI1.2 Enpresako beste eremu batzuen lankidetzarekin planifikatzen da produkzioa, produkzio-politikaren arabera 
teknika egokienak erabiliz.  
BI1.3 Arriskua eta ziurgabetasuna ebaluatzen dira programatutako produkzio-linea desberdinetan, teknika egokiak 
erabiliz eta produkzio-politikarekin bat etorriz.  
BI1.4 Prozesuak programatzerakoan, kontuan hartzen dira kostu orokorrak eta proiektu-kostuak, produkzio-
politikaren araberako kalkulu-erremintak erabiliz. 

BI1.5 Egindako produkzio-programak inplikatutako bestelako eremuekin kontrastatzen dira (edo pentsatu egiten 
dira), produkzio-politikaren arabera. 

LB2: Fabrikaziorako beharrezko materialen, lehengaien eta osagarrien kantitateak eta fluxuak programatzea, 
produkzioko prozedura operatiboen arabera. 

BI2.1 Behar diren produktuen kantitateak eta ezaugarriak eta horiek behar diren uneak produkzio-departamentuak 
programatzen ditu, fabrikazio-planaren arabera.  
BI2.2 Produkzio-programa egiterakoan, kontuan hartzen dira premiak eta izakinak, bezeroen eskaerak eta 
produkzio-kostuen murrizketa, enpresaren politikaren arabera. 

BI2.3 Produkzio-premiak balioetsi eta lehenetsi egiten dira, giza baliabideen eta baliabide materialen 
erabilgarritasuna kontuan hartuta, produkzio-prozedura operatiboaren arabera.  
BI2.4 Fabrikazio-aginduak izapidetzerakoan kontuan hartzen dira produkzio-premiak eta entrega-epeak, bidalketen 
egutegiaren arabera.  

LB3: Produkzioa ordenatzea fabrikazio-premien arabera, produkzio-plana ziurtatuz. 
BI3.1 Lan-eremuak produkzio-linearen barruan ezartzen dira kudeaketa-erremintak erabiliz, eta produkzio-planaren 
arabera.  
BI3.2 Giza baliabideak produkzio-lineako lan-eremuen barruan hautatzen eta sailkatzen dira, fabrikaziorako giza 
baliabideen kudeaketa-prozeduraren arabera.  
BI3.3 Makinak, ekipamenduak eta instalazio osagarriak produkzio-linea desberdinetako lan-eremuen barruan 
hautatzen eta sailkatzen dira, plan espezifikoaren arabera. 

BI3.4 Produkzioaren antolamendurako informazio-premiak detektatu eta bildu egiten dira ezarritako planaren 
arabera. 

BI3.5 Produkzioaren neurketa- eta kontrol-metodoak eta -ratioak kudeaketa-erremintak erabiliz ezartzen dira, 
zehaztutako planaren arabera. 

BI3.6 Produkzioko eraginkortasun- eta efizientzia-ratioak programatutako kontrol-planaren arabera ezarritako 
neurketa-erremintekin kontrolatzen dira. 

BI3.7 Produkzioa inplikatutako eremuak gainbegiratuta jartzen da funtzionamenduan, fabrikazio-premien arabera. 

BI3.8 Produkzio-lineako makinen mantentze-lan prebentiboa kontrolatu egiten da, mantentze-planning bat eginez, 
horien erabilgarritasuna bermatze aldera.  

LB4: Lantalde bat zuzentzea eta koordinatzea kontuan hartuta prozesuaren eragiketak, baliabide erabilgarriak eta 
errendimendu onena, funtzioen eta eskumenen esleipen-eskuliburuari jarraikiz. 

BI4.1 Teknika egokiak aplikatzen dira langileak egin behar duten lanari buruz sentsibilizatzeko eta arduratzeko, 
enpresaren giza baliabideen kudeaketa-politikaren arabera. 

BI4.2 Langile bakoitzaren lanak eta betebeharrak esleitzea, taldeak eragiketak gauzatu eta amaitu ditzan, 
adierazitako helburuak betez. 

BI4.3 Giza taldearen prestakuntza- eta trebakuntza-premiak detektatu egiten dira eta erregistro batean ezartzen dira, 
enpresaren plan espezifikoaren arabera.  

2 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

14

BI4.4 Giza taldea ezarritako kudeaketa-erremintekin zuzentzen eta koordinatzen da, langileen ezaugarriak kontuan 
hartuta.  
BI4.5 Argibideen interpretazio zuzena horretaz arduratutako langileen etengabeko aholkularitzaren bitartez 
ahalbidetzen da. 
BI4.6 Sustapen-bideak eta pizgarriak kontuan hartzen dira, horretarako langile arduradunen partaidetza-, ekimen- 
eta sormen-jarrerak balioetsiz. 

LB5: Produkzio-prozesua kontrolatzea bere fase guztietan, ezarritako metodoen arabera, fabrikazioaren kontrol-plana 
bermatuz. 

BI5.1 Kontrol-motak ikuskapen-puntuetan zehazten dira, produkzioaren kontrol-planaren arabera. 
BI5.2 Produkzio-estandarrak prozesu-linean ziurtatzen dira, produkzio-programaren arabera. 
BI5.3 Produkzioan detektatutako desbideratzeak produkzioaren kontrol-planean ezarritako sistemen bitartez 
zuzentzen dira. 
BI5.4 Produkzioaren oinarrizko kontrolaren erantzukizunak fabrikazio-linearen barruan ezartzen dira, fabrikazioan 
giza baliabideen kudeaketa-prozedurak eta prozedura operatiboak kontuan hartuta. 

LB6: Produkzio-kostuak kontuan hartzea, beharrezko kalkulu-erremintak erabiliz, horien kudeaketan lagunduz, 
fabrikazio-prozedura operatiboaren arabera ezarritako kontabilitate-sistema bermatzearren. 

BI6.1 Materialen, produktuen eta ekipamenduen kostuak ezartzeko, behar diren balioespen-sistemak eta 
inbentarioak erabiltzen dira, produkzio-programaren arabera. 
BI6.2 Laneskuaren kostuak ezartzeko, behar diren balioespen-sistemak eta inbentarioak erabiltzen dira, produkzio-
programaren arabera. 
BI6.3 Azken produktuen kostuak zehazteko, behar diren balioespen-sistemak eta inbentarioak erabiltzen dira, 
produkzio-programaren arabera. 
BI6.4 Ezarritako produkzio-kostuak inplikatutako beste eremu batzuekin balioesten dira, produkzio-programaren 
arabera. 
BI6.5 Identifikatutako kostuen inbentarioak osorik kudeatzen dira, eta inplikatutako departamentura bidaltzen dira, 
produkzio-programaren arabera onartuak izateko. 

LB7: Produkzio-unitate espezifikorako programatutako laneko arriskuak prebenitzeko jarduerak antolatzea, enpresaren 
politikan parte hartuz, horri buruzko indarreko araudia kontuan hartuta. 

BI7.1 Laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa egiteko bestelako departamentu arduradunei eta/edo inplikatuei 
laguntzen zaie, produkzio-programaren arabera. 
BI7.2 Prebentzioaren jardueren kudeaketa lan-saioen bitartez jakinarazten zaie inplikatutako langileei, produkzio-
programaren arabera. 
BI7.3 Departamentu arduradunarekin parte hartzen da prebentzioaren kudeaketa-sistemaren ezarpenaren 
eraginkortasuna eta efizientzia egiaztatzeko lanean, produkzio-programaren arabera. 
BI7.4 Plana aldizka ebaluatzen eta berrikusten da barne- eta kanpo-auditorien bitartez, laneko segurtasun- eta 
osasun-politikaren arabera, eta horretan laguntzen da beharrezkotzat jotzen den informazio eta/edo dokumentazio 
guztia emanez. 

 

Lanbide-testuingurua:  
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Sarrera orokorreko eta sarrera mugatuko fitxategiak dokumentu-euskarrian eta euskarri informatikoan. Oinarrizko 
«softwarea» eta produkzioaren kudeaketarako eta programaziorako aplikazio espezifikoak elikagaien industrian. Datuak 
kontrolatzeko eta transmititzeko ekipo eta gailu informatikoak, barra-kodeen eskanerra. Elikagaien produkzioko eta 
ingeniaritzako ekipamenduak eta instalazioak. Makinen mantentze-lanen historiari buruzko datuen tratamendurako 
«softwarea» 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produkzio-programak eta -planak. Produkzio-aginduak. Produkzio-prozedura operatiboak eta argibide teknikoak. 
Produktuen, lehengaien eta gainerako materialen izakinen inbentario etengabea. Produkzioaren eta giza baliabideen 
organigramak. Produkzioko datu-baseak. Lehengaien, bidean dauden produktuen eta landutako produktuen fitxategiak. 
Produkzio-grafikoak. Ezarritako produkzio-helburuen betetze-mailaren erregistroa. Produkzio-historiak irekitzea eta 
estatistika-grafikoak. Laneko arriskuak prebenitzeko erregistroak eta laneko segurtasunaren eta osasunaren aldizkako 
ebaluazioari eta berrikuspenari buruzko dokumentuak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Zuzendaritza-helburuak produkziorako. Produkzioaren kontrolak. Sailkapen-irizpideak eta produkzioaren lehentasunak. 
Produkzioarekin lotutako kostuaren datuak. Produkzio-programak hornikuntza-premiekin. Lehengaien eta gai osagarrien 
ezaugarriak eta prezioak. Makinei eta produkzio-ekipamenduei buruzko informazioa eta katalogoak. Produktuari buruzko 
informazio teknikoa: ezaugarriak, produkzio-prozesua eta horren eragina. Amaitutako produktuen ezaugarriak. 
Gomendatutako produkzio-sistemak elikagai-moten arabera. Produkzioan erabilitako makinen eta ekipamenduen 
funtzionamendu-eskuliburuak. Makinen egoerari buruzko zerrendak. 

 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala:  
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO INGURUNE-KALITATEKO ETA 
 KUDEAKETAKO PLANAREN EZARPENEAN ETA GARAPENEAN 
LAGUNTZEA 

 

Kodea: UC0558_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Kalitate-planaren ezarpenaren eta garapenaren/aplikazioaren definizioan parte hartzea, enpresaren politikaren 
arabera. 

BI1.1 Kalitate-kudeaketarako egin beharreko jardueren zehaztapenean eta/edo definizioan parte hartzen da, 
enpresak finkatutako helburuen eta jardueren arabera, eta erlazio funtzionalen sistemaren, informazio-fluxuen eta 
kalitatearekin lotutako antolamendu-prozesuen arabera. 
BI1.2 Kalitate-plana definitu egiten da ziurtatuz antolamendu osoa inplikatzen dela merkatuan kalitate-maila lehiakor 
bat, kostuen arrazionaltasun etengabea eta etengabeko hobekuntza-prozesua lortzeko. 
BI1.3 Sistemaren dokumentu-euskarria, laneko argibideak edo prozesu espezifikoak, eta inprimakiak eta formatuak 
lantzeko prozesuan parte hartzen da, eta, horiek burutu ondoren, sistemaren aplikazioa agerian uzten duten 
erregistroak osatzen dituzte; hori guztia jasotako argibideei jarraikiz. 
BI1.4 Barneko auditoria-prozesuko jardueren antolamenduan eta egikaritzean parte hartzen da, kalitate-planaren 
arabera. 
BI1.5 Kalitatearen kudeaketa-sistemaren auditoria- eta ziurtapen-prozesuko jardueretan parte-hartzea jasotako 
argibide teknikoen arabera gauzatzen da. 
BI1.6 Prozedurak hobetzeko proposamenak egitean parte hartzen da, kalitatearen kudeaketari buruzko arauekin eta 
enpresaren aukerekin bat etorriz. 

LB2: Ingurumen-kudeaketako planaren definizioan eta horren garapenerako eta aplikaziorako antolamenduan parte 
hartzea, enpresaren politikaren arabera. 

BI2.1 Produkzio-unitateko ingurumen-arriskuen prebentziorako ekintzak zehaztu eta gainbegiratu egiten dira, 
enpresak ingurumen-politikako planetan finkatutako helburuen arabera. 
BI2.2 Sistemaren prozedura orokorrak, laneko argibideak edo prozesu espezifikoak egitean parte hartzen da, baita 
behar diren dokumentuak egitean ere; azken horiek burutzen direnean, sistemaren aplikazioa frogatzen duten 
erregistroak osatzen dituzte. Hori guztia argibide teknikoen arabera. 
BI2.3 Ingurumen-kudeaketako sistemaren barneko auditoria-prozesuaren jardueren antolamenduan parte hartzen 
da, planaren arabera. 
BI2.4 Ingurumen-kudeaketako sistemaren kanpoko auditoria-prozesuaren jardueren antolamenduan parte hartzen 
da, argibide teknikoen arabera. 
BI2.5 Prozedura hobetzeko proposamenak egitean parte hartzen da, ingurumen-kudeaketari buruzko arauekin eta 
enpresaren aukerekin bat etorriz. 
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LB3: Sistemaren erregistroen azterketan eta ebaluazioan laguntzea, eta prozesuaren eta produktuaren hobekuntzarako 
jardunak proposatzea, ingurumen-kudeaketaren eta kalitatearen hobekuntzarako beharrezko informazioa sortuz eta 
kudeatuz. 

BI3.1 Lortutako datuen zenbakizko tratamenduak, tratamendu estatistikoak eta tratamendu biografikoak emaitzen 
irakurketa eta interpretazioa ahalbidetzen du, baita harreran laginen identifikazioa ere. 
BI3.2 Emaitzen azterketak eta interpretazioak honako aukera hauek ematen ditu: produktuaren eta prozesuaren 
kalitatea ebaluatzea, desbideratzeak detektatzea ezarritako kontrol-balioetan, desadostasunen edo kontrolik gabeko 
egoeren arrazoiak diagnostikatzea, eta kalitate-hobekuntzak, ingurumen-kudeaketako hobekuntzak eta kostuak 
murrizteko hobekuntzak proposatzea. 
BI3.3 Detektatutako desbideratzeak lehenbailehen jakinarazten zaizkio departamentu edo goragoko arduradunari, 
ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI3.4 Landutako dokumentazioa ezarritako arauei egokitzen zaie, eta kalitate-kudeaketaren, ingurumen-
kudeaketaren eta langileen arloko interpretazio erraza ahalbidetzen die arduradunei. 
BI3.5 Sortutako eta erabilitako informazioa enpresaren kalitate-planen eta ingurumen-kudeaketaren definiziorako, 
ezarpenerako eta garapenerako beharrezkoa da. 
BI3.6 Ezarritako informazio-fluxuak langile guztien partaidetza ahalbidetzen du kalitatearen eta ingurumen-
kudeaketaren hobekuntzan. 

LB4: Elikagaien kutsadurako arriskuak dituzten eragiketen eta arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemako 
eragiketen kontrol-prozeduren aplikazioan eta jarraipenean laguntzea, elikagaien osasungarritasuna mantentzeko. 

BI4.1 Industrian edo esleitutako eremuan egindako eragiketa guztien elikagaien kutsadurako arrisku potentzialak 
identifikatu egiten dira, eta denboran eta espazioan kokatzen dira, eta dagokion erabakiak hartzeko balio dute. 
BI4.2 Identifikatutako arriskuen kudeaketarako bidezko neurri zuzentzaileak zehazten dira. 
BI4.3 Izan daitekeen arrisku bakoitzerako ezarritako prebentzio-neurriak kudeaketa-protokolo espezifikoaren arabera 
kontrolatzen dira. 
BI4.4 Elikagaien arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia, baita egindako jarraipena ere (zaintza, ekintza 
zuzentzaileak eta egiaztapena), aldizka eta eragiketa bat aldatzen den aldi guztietan berrikusten dira, egoera berrira 
egokitze aldera. 
BI4.5 Prozesuaren datuak eta txostenak aztertu, erregistratu eta artxibatu egiten dira, ezarritako prozedurari jarraikiz. 
BI4.6 Higieneko eta segurtasuneko sistema eta programa operazionalak (edateko uraren erabilera, garbiketa eta 
desinfekzioa, izurrien kontrola, instalazioen eta ekipamenduen mantentze-lanak, produktuen trazabilitatea, elikagaien 
manipulazioa, hornitzaileen ziurtapena, hondakinen eta hondakin-uren manipulazioko eta kudeaketako jardunbide 
egokiak) gainbegiratu eta kontrolatu egiten dira, prozedura-eskuliburuko espezifikazioen arabera. 
BI4.7 Elikagaien higieneko eta -segurtasuneko aldizkako prestakuntza-plana langile guztientzat behar bezala 
gauzatzen dela egiaztatzen da.  

LB5: Produktuaren lege-eskakizunen eta kalitate-araudien betearazpena kontrolatzea, kontsumitzailearen segurtasuna 
bermatzeko. 

BI5.1 Administrazioetatik ateratzen den eta haragi-industriari eragiten dion legeria aplikatu egiten da eskatutako 
espezifikazioak betetzen direla ziurtatzeko. 
BI5.2 Indarreko legeriaren aplikaziotik eratorritako ondorioak zabaldu egiten dira eta enpresako langileei jakinarazten 
zaizkie, behar bezala bete daitezen. 
BI5.3 Enpresak hartutako borondatezko arauen betetze-maila identifikatzen da, izan daitezkeen aldaketak edo 
hobekuntzak aztertuz. 
BI5.4 Hautatutako borondatezko arauak ezarri egiten dira, eta horien arabera lan egiten da, ziurtatzeko aukera 
eskatuz. 
BI5.5 Ezarritako eta ziurtatutako xedapenak eta arauak indarrean mantentzen dira eta etengabe berrikusten dira 
arauaren eraginpeko prozesuaren faseetan. 

LB6: Ingurumen Kudeaketako Sistemaren (IKS) garapenean laguntzeko eskatzen diren informazio-/prestakuntza-
jarduerak egitea. 

BI6.1 Prestakuntzako eta informazioko helburuak zehaztu egiten dira langileak Ingurumen Kudeaketako Sistemaren 
ezarpenean, garapenean eta mantentze-lanean inplikatzeko. 
BI6.2 Beharrezko baliabide materialak eta giza baliabideak eta prozedurak informazio-/prestakuntza-jarduerak behar 
bezala programatzeko helburuarekin ezartzen dira. 
BI6.3 Ebaluazio-tresnak eta -irizpideak informazio-/prestakuntza-prozesuen azken balioespena ahalbidetzeko 
ezartzen dira. 
BI6.4 Langile-talde bakoitzerako kontzientziazio-prozedurak eta aplikazio-protokoloak antolakundeak ezartzen ditu 
giro egokia sortze aldera Ingurumen Kudeaketako Sistemari dagokionez. 
BI6.5 Informazioa ezarritako prozedurei eta helburuei jarraikiz transmititzen da. 
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BI6.6 Ebaluazio-tresnak eta -prozedurak datu ebaluagarriak lortzeko aplikatzen dira. 
BI6.7 Prozesuaren emaitzak ebaluazio-txosten bat lantzeko aztertzen dira. 
BI6.8 Ebaluazio-txostenetik ondorioztatutako neurri zuzentzaileak proposatu eta aplikatu egiten dira, detektatutako 
arazoa zuzentzeko. 
BI6.9 Inguruko gizarte-taldeekiko harremanak, eta biztanleria osoarekiko harremanak, antolakundearekin lotutako 
ingurune-alderdiei buruzko komunikazio-, informazio- eta prestakuntza-bideak irekita mantentzeko ezartzen dira. 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Elikagaien segurtasunaren kudeaketarako programa informatikoak. Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak eta 
makinak (G+D). Intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako ekipamenduak eta makinak (IG+AG). Babes eta higiene 
pertsonaleko ekipamenduak. Datuak kontrolatzeko eta transmititzeko gailu informatikoak. Kalitaterako erremintak 
(diagramak, grafikoak, sailkapenak). Kalitatearen kontrolerako programa informatikoak. Laginketa eta material osagarria. 
Kalitate-parametroen berehalako neurketa- eta azterketa-ekipamenduak: beirazko materiala, dentsimetroak, 
biskosimetroak, higrometroak, pH-metroak, elektrograbimetroak, espektrofotometroak, errefraktometroak, 
kromatografoak. Azterketa mikrobiologikoko ekipamenduak: Haztegi-kabina eta kontaketa-kabina, autoklabeak, 
mikroskopioak, lupak, test kalorimetrikoak. Analisi sentsorialeko ekipamenduak: elikagai-dastaketa, dastaketa-kabinak. 
Hondakinen arazketa-estazioak. Bilketarako, hautaketarako eta birziklatzeko ekipamenduak. Ingurune-faktoreak 
detektatzeko eta zehazteko aparatuak (soinuen neurketa, atmosferako kutsadura , hondakin-uren konposizioa). 
Prebentzioko eta ingurune-kontroleko programa informatikoak. Elikagaien industrian aplikatu beharreko UNE arauak, 
erkidegoko zuzentarauak, erregelamentazioak, errege-dekretuak, ministerioko aginduak, legeak, ISO arauak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren eskuliburuak eta horien erregistroak. Elikagaien higiene eta 
segurtasuneko prozedurak. Lan operatiboko argibide teknikoak. Gainbegiratze- eta kontrol-erregistroak. Erregistro 
sanitarioak eta produktu-ziurtagiriak. Lehengaien, osagaien, gai osagarrien eta azken produktuen zerrendak. Hornitzaile 
homologatuen zerrendak. Hornikuntzen kalitateari buruzko aginduak. Kalitatearen kudeaketarako laneko argibideak, 
eskuliburuak eta dokumentuak. Sartzen diren, bidean dauden eta amaierako produktuentzako adostasunen, 
desadostasunen, ekintza zuzentzaile eta prebentiboen erregistroak. Banatzaileen, bezeroen, kalitate-historia. 
Bezeroaren arretarako eta kexen erreklamaziorako sistema. Dokumentuen eta erregistroen kudeaketa-sistema. 
Banatzaileen eta bezeroen fitxategiak. Kalitate-helburuen eta -erronken planak. Kalitatearen kostuei eta hobekuntzari eta 
bilakaerari buruzko txostenak. Kalitateko barne- eta kanpo-auditorien txostenak. Kalitate-planen berrikuspen- eta 
hobekuntza-txostenak. Ingurune-eskuliburuak. Ingurumen-kudeaketako prozedurak. Ingurumena errespetatzen duten 
laneko argibide teknikoak. Ingurumen-erregistroak eta gainbegiratzea eta kontrola. Produktuen ziurtapen-erregistroak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Sektorean aplikatu beharreko legeri, araudi eta erregelamentazio teknikoa eta sanitarioa. G+D eta IG+AG programen 
aplikaziorako instalazioen planoak (garbiketa, desinfekzioa eta Intsektu-garbiketa, arratoi-garbiketa). Higiene-auditorien 
txostenak. Giza baliabideen zerrenda. Kalitateari buruzko eskuliburua. Prozedura orokorrak, operatiboak eta laneko 
argibideak. Kalitate-kontroleko erregistroak. Zerbitzu-gutunak. Aplikatu beharreko legeria. Aztertu beharreko 
parametroak, horien mugak eta azken produktuan duten eragina. Kalitate-proben eta -azterketen emaitza (barrukoak eta 
kanpokoak). Kalitatearen kontrolerako aparatuen eta ekipamenduen argibide-eskuliburuak. Azken produktuen 
ezaugarriak eta formatuak, etiketetan eta errotuluetan bildu beharreko informazioa barnean hartuta. Bestelako 
ziurtagiriak. Sektorean aplikatu beharreko ingurumen-arloko legeria, araudia eta erregelamentazioa. Hondakinen 
kontrolerako eta gutxiagotzeko plana. Ingurumen-parametroen kontrol-txosten analitikoak. Auditorien, diagnostikoen eta 
ekoauditorien txostenak. Giza baliabideen zerrenda. Elikagaien industrian aplikatu beharreko UNE arauak, erkidegoko 
zuzentarauak, erregelamentazioak, errege-dekretuak, ministerioko aginduak, legeak, ISO arauak. 
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4. gaitasun-atala:  
GIZENTZEKO ANIMALIAK HILTZEKO, PRESTATZEKO ETA ZATITZEKO 
PROZESUAK GARATZEA ETA PROZEDURA OPERATIBOAK 
ZEHAZTEA, BAITA HARAGI-PRODUKTUAK ETA -PRESTAKINAK 
LANTZEKO ERE 

 

Kodea: UC0765_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Gizentzeko animaliak hilketarako eta prestaketarako hiltegian hartzeko prozesu operatiboak garatzea, produkzioa 
eta erregelamentazio higienikoa eta sanitarioa betetzen dela ziurtatuz. 

BI1.1 Hiltegian gizentzeko animalien garraioa, deskarga eta maneiua erregelamenduzko arauei jarraikiz egiten dela 
zaintzen da, animalien ongizatea bermatze aldera, baita ukuiluetan behar bezala atseden hartzen dutela ere. 

BI1.2 Gizentzeko animalien espezie eta arraza desberdinak identifikatzen dira, beren balioespenarekin eta izan 
dezaketen merkataritza-erabilerarekin erlazionatuz. 

BI1.3 Animalien harrera, manipulazio eta hilketa desegokiaren ondorioz izan daitezkeen alterazioak atzematen dira, 
baita kanalen prestaketan, manipulazioan, heltzean eta kontserbazioan ere. 

BI1.4 Animalien maneiu edo hilketa desegokitik eratorritako aldaketa biokimikoak eta mikrobio-aldaketak identifikatu 
egiten dira, bidezko erabakiak hartzeko haragi horiek industria-helburu desberdinetarako erabiltzeari dagokionez. 

BI1.5 Animalien balioespenerako eta hautaketarako ezarritako irizpide morfologikoak eta sanitarioak aplikatu egiten 
dira, onartuak izateko, merkataritza-balioespenerako eta lotetan sailkatzeko. 

BI1.6 Trazabilitatearen jarraipenerako datuen bilketa animaliak hiltegira iristen diren une beretik gauzatzen da, 
dagokion dokumentu ofizialekin hornituak daudela egiaztatuz. 

BI1.7 Ante mortem eta post mortem ikuskapen-lanean albaitari-zerbitzuetan laguntzeko, bidezko jarduerak edo 
teknikak egiten dira dagokion gainbegiratzearekin, baita arrisku-material espezifikoak eta gainerako konfiskatzeak 
kudeatuz eta desagerraraziz ere. 

BI1.8 Hiltegiko instalazioen, ekipamenduen eta langileen higiene-baldintzak une oro horretarako ezarritako arauen 
arabera mantentzen direla zaintzen da. 

BI1.9 Ganibeten eta bestelako ebaketa-lanabesen maneiuan segurtasun-neurriak kontuan hartzen direla eta norbera 
babesteko ekipamenduak indarreko xedapenen arabera erabiltzen direla kontrolatzen da.  
BI1.10 Araudiak finkatutako kanalen eta hondakinen markaketa egiten da. 

BI1.11 Behin- eta ardi-kanalak sailkatzen dira koipearen eta osaeraren arabera, indarreko Erkidegoko araudiari 
jarraikiz, baita SEUROP sailkapenari jarraikiz ere (goi-mailakoa, bikaina, oso ona, ona, ez hain ona, oso txarra) 

BI1.12 Animalien hilketa eta prestaketa produkzio-planaren arabera programatzen eta gauzatzen da, postu 
bakoitzari prozesua burutzeko beharrezko zereginak eta lanak esleituz. 

LB2: Lehengaien, gai osagarrien (hala nola gehigarriak, espeziak, kontserbagarriak edo erraiak) eta haragi-produktuen 
eta -prestakinen lantzean eta ontziratzean bilduko diren materialak zehaztea, eskatutako produkzioa eta kalitatea 
bermatuz. 

BI2.1 Lehengaien eta gai osagarrien kalitateak eta zerrenda ezartzen dira produktuaren eta ontziratzearen 
eskakizunak betetze aldera. 

BI2.2 Gizentzeko espezie nagusien kanalen eta haragi-piezen ezaugarriak atzematen dira, baita horien 
kontserbazioan eta manipulazioan gerta daitezkeen alterazioak ere. 

BI2.3 Hilketaren ondoko aldaketa biokimikoak eta mikrobio-aldaketak identifikatzen dira, hainbat azpiprozesuetan 
kontuan hartuak izateko eta bidezko erabakiak hartzeko. 

BI2.4 Espezieen kanal desberdinen heltze eta kontserbazio egokirako beharrezko denborak eta tenperaturak 
identifikatzen dira. 

BI2.5 Produkzio-prozesuan onartuak izateko bete behar dituzten kalitate-parametroak eta lehengaiak (hondakinak, 
odola, koipeak, haragia) atzematen dira. 

BI2.6 Haragi-industrietan erabilitako gehigarriak, espeziak eta gai osagarriak atzematen dira, baita produkzio-
prozesuetan duten funtzioa eta helmuga ere. 
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BI2.7 Lehengaien eta materialen ezaugarrietan onar daitezkeen marjinak edo tolerantziak ezartzen dira, baita 
eragiketa-prozeduretan ere. 

BI2.8 Lehengaien eta materialen zehaztapena egiteko, hornitzaileek eskaintzen dituzten aukerak kontuan hartzen 
dira eta ezarritako kostuak ahal den neurrian errespetatzen dira. 

LB3: Kontserbatzeko, merkaturatzeko edo haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko prozesuetan sartzeko haragiaren 
aldez aurreko harrera-, prestaketa- eta tratamendu-prozesuak programatzea eta garatzea, produktuaren fluxua, etapak, 
sekuentziazioa eta beharrezko ekipamenduak zehaztuz, baita baliabide erabilgarriak optimizatuz eta eskatutako 
produkzio- eta kalitate-mailak ziurtatuz ere. 

BI3.1 Kanalen eta haragi-piezen jatorria identifikatu egiten da, eta horiekin lotutako datuak trazabilitate-sisteman 
txertatzen dira. 
BI3.2 Ikuskapen bisualaren, organoleptikaren, termometroaren eta pH-metroaren bitartez gainbegiratzen da jasotako 
haragi-piezek eta kanalek beharrezko berme sanitarioak dituztela eta bateragarriak ez diren beste produktu 
batzuekin elkarrekin garraiatu ez direla. 
BI3.3 Kanalen eta haragi-piezen prestaketa- eta zatiketa-prozesua etapa- edo fase-sekuentzia ordenatu batean 
antolatzen da, elaborazio-prozesura eta ontziratze-prozesura igarotzen direla ziurtatuz. 
BI3.4 Prozesuaren etapa bakoitzerako, honako parametro hauek zehazten dira: 

▫ Produktuaren aurrerapen-fluxua edo -norabidea. 

▫ Eragiketak eta horien sekuentzia. 

▫ Beharrezko ekipamenduak eta makinak. 

▫ Prozedurak eta lan-metodoak. 

▫ Sartzen diren eta irteten diren produktuak. 

▫ Eraldaketa- eta itxarote-denborak. 

▫ Egin beharreko kontrol-sistemak eta -motak. 

▫ Erregistroak 
BI3.5 Haragi-produktuen eta -prestakinen elaborazio-prozesuaren aurreko tratamenduen garapenean honako 
kontsiderazio hauek eransten dira: 

▫ Azken eskakizunak lortzeko aukera ematen duten kalitatearen kudeaketa-sistemako jarraibideak. 

▫ Baldintza higienikoetan egindako produkzio bat ziurtatzen duten lortu beharreko garbitasun-neurriak eta -
mailak. 

BI3.6 Produktuaren trazabilitatearen jarraipen-sistema produkzio-prozesu osoan zehar mantentzen da.  

LB4: Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko prozesuak garatzea, produktuaren fluxua, etapak, sekuentziazioa eta 
beharrezko ekipamenduak zehaztuta, baita baliabide erabilgarriak optimizatuz eta eskatutako produkzio- eta kalitate-
mailak ziurtatuz ere. 

BI4.1 Haragi-produktuak lantzeko prozesua etapa- edo fase-sekuentzia ordenatu batean antolatzen da, 
produktuaren burutzapena ziurtatuz. 
BI4.2 Elaborazio-prozesuaren etapa bakoitzean honako hauek zehazten dira: 

▫ Produktuaren aurrerapen-fluxua edo -norabidea. 

▫ Eragiketak eta horien sekuentzia. 

▫ Beharrezko ekipamenduak eta makinak. 

▫ Prozedurak eta lan-metodoak. 

▫ Formulazioak eskatutako lehengaiak eta gai osagarriak. 

▫ Azken produktuak eta egiten ari direnak. 

▫ Eraldaketa- eta itxarote-denborak.  
▫ Egin beharreko kontrol-sistemak eta -motak. 

BI4.3 Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko prozesuaren garapenean txertatzen dira: 

▫ Azken eskakizunak lortzeko aukera ematen duten kalitate-jarraibideak. 

▫ Baldintza higienikoetan egindako produkzio bat ziurtatzen duten lortu beharreko garbitasun-neurriak eta -
mailak. 

BI4.4 Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzen dira eskatutako denbora-, kantitate- eta kalitate-baldintzen arabera, 
fabrikazio-eskuliburuei jarraikiz. 
BI4.5 Produktuak egonkortzeko substantzien prestakuntza eta gehikuntza (gazitzeak, estaldura-likidoak, saltsak, 
olioak, gehigarriak, soluzio kontserbagarriak, espeziak, starter hazkuntzak, besteak beste) prozedura-eskuliburuaren 
arabera egiten da, prozesuaren kalitatea eta higienea bermatuz. 
BI4.6 Gehitzen diren gehigarriak legeriak onartzen dituenak dira, eta baimendutako kantitateetan eransten dira. 
BI4.7 Ekipamenduak eta makinak material-fluxuaren eta lantokian banatzeko arauen arabera jartzen dira. 
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BI4.8 Produktuen ahalik eta ibilbide laburrena bermatzen da, prozesuan interferentziak saihesteko eta lanaren 
arrazionaltasun eta ekonomia handiagoa lortzeko. 

BI4.9 Instalazioan ekipamenduen, produkzio-baliabideen eta pertsonen banaketa segurtasun-, kalitate- eta 
aldakortasun-irizpide egokien arabera egiten da, produkzio-helburuak eraginkortasunez lortze aldera. 

BI4.10 Haragi-produktuen eta -prestakinen alterazioen arrazoiak identifikatu egiten dira, edozein kutsadura agertzea 
saihesteko. 

BI4.11 Higiene-neurriak eta elikagaien -segurtasuneko araudia identifikatzen eta betetzen dira. 

LB5: Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko prozedura operatiboak ezartzea, eragiketa eta tratamendu 
bakoitzerako baldintzak eta produkzio- eta kalitate-kontroleko parametroak finkatuz. 

BI5.1 Fluidoen erreologia kontuan hartzen da eragiketen garapenerako eta ekipamenduen hautaketarako. 

BI5.2 Produkzioaren parametroak, hala nola tenperatura, presioa, kantitateak, kontzentrazioak, eta bestelakoak, egin 
beharreko eragiketa bakoitzarentzat eskatutako baldintzen arabera ezartzen dira. 
BI5.3 Beroaren transmisio-mekanismoak, ur-lurruna industrian, gaien transferentzia, eta haragi-produktuak eta -
prestakinak lantzeko prozesuetan gertatzen diren erreakzio kimikoak, aztertu egiten dira aplikatu beharreko 
oinarrizko eragiketak ulertzeko eta erabakitzeko. 

BI5.4 Eskuliburuak eta argibideak ezarritako formatuei egokituta lantzen dira, produkzioko langileek eta arduradunek 
erraz ulertzeko moduko lengoaia eta terminologia zehatzak erabiliz. 

BI5.5 Eragiketa bakoitzaren eskuliburuetan eta argibideetan honako hauek zehazten dira: 

▫ Sartzen eta irteten diren produktuen espezifikazioak, eskatutako kalitatea bermatzeko. 

▫ Ezarritako produkzio- eta kalitate-mailak bermatzen dituzten kontrol-parametroak, horien tolerantziak, 
neurketa-sistemak eta zuzenketak. 

▫ Eragiketak eskatutako denboretan eta segurtasunarekin egiteko aukera ematen duten makinen eta 
ekipamenduen doikuntzak eta lanabesak. 

▫ Ezarritako tekniken bitartez kalkulatutako eragiketa-denborak, aurreikusitako gorabeheren eta doikuntzen 
denborak barnean hartuta. 

▫ Eskatutako mailak lortzeko garbiketa-tratamenduak, -produktuak, -metodoak eta -aldizkakotasuna. 

▫ Kalitatearen egiaztapenerako egin beharreko kontrolak eta probak eta ezarritako tolerantzia-marjinak. 

BI5.6 Prozesuaren etapen garapenari buruz erregistratu beharreko datuak eta informazioak zehaztu egin behar dira, 
elaborazio-prozesuaren jarraipena eta kontrola egite aldera. 

BI5.7 Higiene-neurriak eta elikagaien segurtasuneko araudia identifikatu eta bete egin behar dira. 

BI5.8 Produktuaren trazabilitatearen jarraipen-sistema produkzio-prozesu osoan zehar mantentzen da. 

LB6: Haragia eta haragi-produktuak ontziratzeko eta biltzeko prozesuak zehaztea, produktuaren fluxua, etapak, 
sekuentziazioa eta beharrezko ekipamenduak zehaztuta, baita baliabide erabilgarriak optimizatuz eta eskatutako 
produkzio- eta kalitate-mailak ziurtatuz ere. 

BI6.1 Haragia eta haragi-produktuak eta -prestakinak ontziratzeko eta biltzeko prozesua etapa- edo fase-sekuentzia 
ordenatu batean antolatzen da, produktuaren burutzapena ziurtatzeko. 

BI6.2 Ontziratzeko eta biltzeko prozesuaren etapa bakoitzean honako hauek zehaztu behar dira: 

▫ Produktuaren aurrerapen-fluxua edo -norabidea. 

▫ Eragiketak eta horien sekuentzia. 

▫ Beharrezko ekipamenduak eta makinak. 

▫ Prozedurak eta lan-metodoak. 

▫ Sartzen diren eta irteten diren produktuak. 

▫ Egin beharreko kontrol-sistemak eta -motak. 

BI6.3 Haragia eta haragi-produktuak eta -prestakinak ontziratzeko prozesuaren garapenean txertatzen dira: 

▫ Produktuak behar bezala ontziratzen eta lataratzen direla ziurtatzeko beharrezko kontrolak, 
fabrikatzaileak markatutako espezifikazioak betez. 

▫ Baldintza higienikoetan egindako produkzio bat ziurtatzen duten lortu beharreko garbitasun-neurriak eta -
mailak. 

BI6.4 Garatutako prozesuek aukera ematen dute ontziratzea eta bilketa eskatutako denboran, kantitatean eta 
kalitatearekin egiteko, dagokion erregelamentazioa betez. 

LB7: Prozesu eta prozedura operatiboak garatzeko behar den dokumentazio eta informazio tekniko espezifikoa 
egokitzea eta eskuratzea. 
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BI7.1 Hautatutako kudeaketa-sistemak eta -euskarriak dokumentuen sailkapena eta kodifikazioa, informazio-
bolumenaren kontserbazioa, horren eguneratze sistematikoa, sarbide azkarra eta transmisio eraginkorra 
ahalbidetzen dute. 

BI7.2 Prozesuari buruz sortutako dokumentazioa ezarritako sistemaren arabera kodifikatzen eta artxibatzen da. 

BI7.3 Produktuari edo prozesuari buruz barrutik nahiz kanpotik jasotako informazio teknikoa sailkatu, kodifikatu eta 
artxibatu egiten da, ezarritako sistemaren arabera. 

BI7.4 Jasotako datuak eta informazioak aztertu eta prozesatu egiten dira, prozesuaren garapenean hobekuntzak 
egite aldera. 

BI7.5 Trazabilitate-erregistroak eta arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren eskuliburuaren erregistroak 
sistematikoki jasotzen dira prozesuaren barruan, erreferentzia ebaluagarriak lortze aldera. 

 

Lanbide-testuingurua: 

 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Prozesuaren garapenean aplikatutako ekipamenduak eta programak. Argibide teknikoak eta fabrikazio-eskuliburuak. 
Sistema automatikoentzako programa espezifikoak, programazio-kontsolak, ordenagailu pertsonalak. Gizentzeko 
animaliak hiltzeko, prestatzeko eta zatitzeko prozedura operatiboak. Haragi-produktuak eta -eratorriak lantzeko teknikak. 
Industria-prozesuen kontrol-sistemak. Haragi-produktuak eta -prestakinak lortzeko, eraldatzeko, lantzeko eta 
kontserbatzeko prozesuak. Ontziratze- eta enbalaje-prozesuak. Informazioa erregistratzeko, lantzeko eta komunikatzeko 
teknikak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Gizentzeko animaliak hartzeko eta horiek maneiatzeko, zorabiatzeko, hiltzeko, prestatzeko eta zatitzeko prozesuak. 
Honako hauen produkziorako garatutako fabrikazio-prozesuak: haragi-produktu eta -prestakin gordinak eta freskoak, 
haragi-produktu eta -prestakin gordin eta onduak, haragi gazitu onduak, haragi-produktu egosiak, ore finak, haragi-
kontserbak eta -erdikontserbak, haragi-produktu izoztuak, hotzekoak, deshidratatuak, plater kozinatuak eta 
aurrekozinatuak. Produkzioa gainbegiratzea. Balioespenak eta txostenak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresaren epe ertain eta luzerako plangintza. Produktuei eta prozesuei buruzko barruko eta kanpoko informazio 
teknikoa. Kalitateari buruzko eskuliburua. Lehengaiei eta materialei buruzko datu teknikoak. Ekipamenduei eta makinei 
buruzko informazio teknikoa: ezaugarriak, ahalmenak, erabilera, berrikuntzak. Prozesuen egikaritzeari buruzko bildutako 
informazioa. Produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak. 
Gizentzeko animalien jatorriko dokumentazioa, gida sanitarioak. Haragiarentzat erabilitako garraioen garbiketa eta 
desinfekzio egokiaren gidak. Produkzio-programa. Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Prozedura-eskuliburuak eta 
laneko argibideak. Garbiketa-seinaleztapenak. Araudi teknikoa eta sanitarioa. Jatorri-deiturei eta kalitate-markei buruzko 
araudia. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren eskuliburua, aldez 
aurreko eskakizunak. Ontziratzeko eta biltzeko prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak. Ixteko espezifikazioak, 
teilakatzea, itxieraren trinkotasuna. Laneko parteak, erregistroak eta gorabeherak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. 
Lotearen azken dokumentazioa, desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako erregistroak. Autokontrol-
erregistroak. Trazabilitate-sistemaren erregistroak, eta arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren erregistroak. 
Programazioak eta eskuliburu egokituak. Eragiketen eta jardunbide higienikoen gidak eta argibideak. 

 
 
 

5. gaitasun-atala:  
HARAGI-PRODUKTUEN ETA -PRESTAKINEN LANKETA ETA HORIEN 
PRODUKZIO-SISTEMA AUTOMATIKOAK KONTROLATZEA, BAITA 
ANIMALIEN HILKETA, PRESTAKETA ETA ZATIKETA ERE 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Haragi-lehengaien eta gai osagarrien harrera eta biltegiratzea antolatzea eta kontrolatzea, baita produkzio-
unitatearen barne-hornikuntza ere, lanpostuen arteko koordinazioa eta hornidura bermatuz. 

BI1.1 Lehengaiek (haragi-piezak, kanalak eta koipeak) eta produktu osagarriek harreran dituzten ezaugarriak 
eskaera-irizpideekin eta espezieari, pieza-motari, tamainei, kantitateari, egoera fisikoari (freskotasuna, itxura, 
garbitasuna, eta abar) eta garraiatuak izan diren baldintzei dagokienez bete behar dituzten espezifikazioekin 
kontrastatzen dira. 

BI1.2 Lehengaien eta gai osagarrien barne-hornidura biltegiaren arabera antolatzen da, eskaera-prozedurak eta 
entrega-puntuak, -uneak eta -moduak finkatuz, produkzio-programa betetzen dela bermatzearren. 

BI1.3 Bitarteko biltegiratze-puntuak ezartzen dira, baita kokapena eta gehieneko eta gutxieneko kantitatea ere, 
eremu erabilgarria optimizatuz, eta lanpostu edo sekzio desberdinen arteko sinkronizazioa bermatuz. 

BI1.4 Instalazioko garraiorako baldintzak, ibilbideak eta baliabideak zehazten dira, denborak eta bideak txikiagotuz, 
lineak gurutzatzea saihestuz, produktuen osotasuna bermatuz, eta bete beharreko segurtasun-neurriak adieraziz. 

BI1.5 Haragi-produktu eta -prestakin amaituen kantitateak, irteteko uneak eta jomuga-puntuak zehazten dira, 
prozesuen jarraitutasuna bermatuz. 

BI1.6 Prozesuetan eragindako hondakinak eta azpiproduktuak esleitutako puntuetan uzten direla kontrolatzen da, 
beste unitate eta zerbitzu batzuen lankidetzarekin, ezarritako protokoloari jarraikiz. 

LB2: Haragi-produktuak eta -prestakinak zatitzeko, lantzeko eta ontziratzeko makinen eta ekipamenduen prestakuntza, 
garbiketa eta mantentze-lanak gainbegiratzea, prozesuaren funtzionamendu ona bermatzeko. 

BI2.1 Makinen eta ekipamenduen kokapena eragiketen sekuentzia eta sinkronizazioa eta eremuaren 
aprobetxamendu onena lortzeko adierazitakoa dela egiaztatzen da. 

BI2.2 Lanabes-aldaketak, formatuak, doikuntzak eta ekipamenduen egoera operatiboa eragiketa- eta lan-
argibideetan adierazitakoekin bat datozela gainbegiratzen da. 

BI2.3 Lehen mailako mantentze-programak ezartzen eta agintzen dira esleitutako lanen egikaritzea kontrolatuz. 

BI2.4 Gelditze- eta abiarazte-eragiketak eskuliburuetan edo laneko argibideetan ezarritako sekuentzien arabera 
egiten dira. 

BI2.5 Ekipamenduen funtzionamenduko anomaliak detektatu eta balioetsi egiten dira, eta zuzendu egiten dira edo 
mantentze-zerbitzuari abisatzen zaio. 

BI2.6 Zerbitzu espezializatuei agindutako mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileetako programak lantzean parte 
hartzen da, ekarpenak eginez ahal den neurrian produkzioan interferentziak saihestuta. 

BI2.7 Guneen, ekipamenduen eta makinen garbiketarako eta desinfekziorako ezartzen eta kontrolatzen dira honako 
hauek: 

▫ Egutegiak, ordutegiak eta pertsona arduradunak, produkzioan interferentziak saihestuz. 

▫ Ekipamendu berean prozesatzen diren produktu desberdinen arteko bateraezintasunak 

▫ Kontrolatu beharreko parametroak, substantzian, ekipamenduak eta garbitasun-baldintzak. 

▫ Eskatutako garbitasun- eta desinfekzio-mailak eta horien egiaztapena. 

▫ Eragiketaren hasieran eta amaieran ekipamenduak egon behar diren baldintzak (gelditzea, hustea, 
desmuntatzea). 

▫ Abisu- eta seinale-elementuak. 

LB3: Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko instalazioen eta zerbitzu osagarrien funtzionamendua eta mantentze-
lanak kontrolatzea, baliabideen optimizazioa eta energia-aurreztea bermatuz. 

BI3.1 Ezarritako kontrolak eta behaketak instalazioko zerbitzu orokorrek ekipamenduetan eta prozesuetan 
eskatutako baldintzak (presioa, lurruna, hotza, beroa) eskaintzen dituztela bermatzeko gauzatzen dira. 

BI3.2 Produkzio-ekipamenduen premiak eta kontsumoak arrazionalizatzean, zerbitzu osagarrien ahalmenak kontuan 
hartzen dira, baliabide energetikoak nahiz hidrikoak optimizatuz. 

BI3.3 Ekipamendu osagarrien kokapena egin nahi diren eragiketen sekuentzia eta sinkronizazioa lortzeko 
adierazitakoa dela egiaztatzen da, eremuaren aprobetxamendu onena bermatuz. 

BI3.4 Ekipamenduen sistema osagarriek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzen da, prozesurako 
markatutako parametroen arabera. 

BI3.5 Ekipamendu osagarrien lehen mailako mantentze-programak ezartzen dira, esleitutako lanen egikaritzea 
kontrolatuz. 

BI3.6 Ekipamendu osagarrien gelditze- eta abiarazte-eragiketak eskuliburuetan edo laneko argibideetan ezarritako 
sekuentzien arabera egiten dira. 
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LB4: Aldez aurreko tratamenduen egikaritzea gainbegiratzea (kanalak eta haragi-piezak hautatzea, garbitzea eta 
zatitzea) teknika eta metodo espezifikoekin, ezarritako prozedurei jarraikiz, ondoren industrian edo merkataritza-
establezimenduetan erabiliak izateko, kalitatea, higienea eta produkzio-maila bermatuz. 

BI4.1 Kanalak zatitzea eta haragi-piezak lortzea jasotako informazioarekin eta programazioarekin bat datorrela 
egiaztatzen da, produktuaren ahalik eta aprobetxamendurik handiena bermatzeko. 

BI4.2 Haragi-piezak xerratan zatitzea, zatikatzea edo txikitzea higiene-arau sanitarioak betez eta ahal den 
errendimendu handienarekin gauzatzen direla egiaztatzen da. 

BI4.3 Gizentzeko espezieen kanal, haragi-pieza eta hondakin desberdinak atzematen dira, erabilera egokiena 
zehazte aldera. 

BI4.4 Haragi-produktu jakin baten lehengai gisa egokiak ez diren zatiak behar bezala kentzen dira haragi-piezetatik, 
hala nola haragi HBEak (hits, bigun eta exudatiboa), GTLak (gogor, tinko eta lehorra) edo odoltsuak, eta 
bestelakoak. 

BI4.5 Haragi-piezen manipulazio zuzena eta zatitzean eta txikitzean erabilitako lanabesen higienea zaintzen da, 
horien kutsadura gurutzatuak saihesteko. 

BI4.6 Haragi-piezen zatiketa-gelaren tenperatura kontrolatzen da, araudi espezifikoa betez.  
BI4.7 Izoztuak hartu diren gaien kasuan, desizozte-prozesua tenperatura- eta denbora-parametro egokiei jarraikiz 
egiten dela egiaztatzen da. 

BI4.8 Trazabilitatearen kontrola haragiaren eta haragi-produktuen eta -prestakinen egokitzapenaren barruan une oro 
mantentzen dela egiaztatzen da. 

BI4.9 Haragi-industriako albaitari ofizialen ikuskapen-lanean une oro laguntzen da. 

LB5: Haragi-produktuak eta -prestakinak egonkortzeko substantzien prestakuntza eta txertatzea gainbegiratzea (hala 
nola gazitzeak, estaldura-likidoak, saltsak, olioak, soluzio kontserbagarriak, gehigarriak, espeziak, starter hazkuntzak, ke 
likidoak), prozedura-eskuliburuaren eta laneko argibideen arabera, kalitatea eta higienea bermatuz. 

BI5.1 Egiaztatu behar da osagaiek (hala nola gatza, ontzeko gatzak, olioak, ongailuak, gozagarriak, espeziak eta 
gehigarriak) beharrezko eskakizunak betetzen dituztela eta formulazioan adierazitako dosiekin erabiltzen direla, eta, 
gehigarrien kasuan, indarreko legeriak adierazitako dosiekin. 
BI5.2 Formulazioari jarraikiz, gazitze lehorren, gesalen, adoboen, estaldura-likidoen eta soluzio kontserbagarrien 
prestakuntza gainbegiratzen da. 

BI5.3 Aplikazio-baldintzak eta ekipamenduak erabili beharreko metodoaren arabera arautzen dira (murgiltzea, 
injektatzea, masajea ematea, dosifikatzea), eta laneko argibideen eta eskuliburuaren arabera hautatzen dira. 

BI5.4 Eransten denean, parametroak (denbora, kontzentrazioa, dosiak) onartutako marjinen barruan mantentzen 
direla egiaztatzen da, eta desbideratzeen kasuan, eragiketaren argibideetan ezarritako neurri zuzentzaileak hartzen 
dira. 

BI5.5 Tratamendu luzeetan, tenperatura, hezetasuna eta gatzaren barneratzea onartutako marjinen barruan 
mantentzen direla kontrolatzen da. 

BI5.6 Plater aurrekozinatuak eta kozinatuak lantzeko mota desberdinetako saltsek beren berezko loditasuna, 
zaporea eta kolorea hartzen dutela egiaztatzen da, ezarritako espezifikazioei jarraikiz. 

BI5.7 Haragi-produktu eta -prestakin batzuk ontzeko erabiltzen diren adierazitako kulturen egokitasuna eta horiek 
gehitzeko dosi egokienak egiaztatzen dira. 

BI5.8 Produktuaren trazabilitatearen jarraipen-sistema produkzio-prozesu osoan zehar mantentzen da. 

LB6: Haragi-produktu gordinak eta freskoak, haragi-produktu gordin hartzituak, haragi gazituak, haragi-produktu egosiak, 
ore finak, haragi-kontserbak eta -erdikontserbak, haragi-produktu izoztuak, hotzekoak eta deshidratatuak, plater 
kozinatuak, aurrekozinatuak, eta konpainiako animalien elikadurarako haragi-produktuak lantzeko prozesuen egikaritzea 
gainbegiratzea, errendimenduak kontrolatuz kantitateari eta kalitateari dagokionez, eta agertzen diren gorabeherak 
konponduz. 

BI6.1 Elaborazio-prozesuetan esku hartuko duten langileen egoera laneko argibideekin bat datorrela egiaztatzen da, 
baita ekipamenduen, eskatutako lehengaien edo beharrezko kontsumigarrien erabilgarritasuna ere, ager daitezkeen 
gorabeherak konponduz. 

BI6.2 Produktuak eragiketa desberdinetan zehar aurreikusitako denboretan, etenik gabe edo erretentziorik gabe 
aurrera egiten duela egiaztatzen da, baita amaitutako lehen unitateek edo kargek ezarritako eskakizunak betetzen 
dituztela ere. 

BI6.3 Prozesuaren eragiketa desberdinen barruan langileen jardunak dagozkion argibideetan eta eskuliburuetan 
adierazitako moduan egiten direla egiaztatzen da, kontrol-parametroak ezarritako tarteen barruan mantenduz. 
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BI6.4 Denbora, tenperatura, hezetasun erlatiboa, airearen abiadura eta finkatutako bestelako parametroak prozesu 
osoan zehar mantentzen direla egiaztatzen da. 

BI6.5 Prozesuaren kontrol-gabeziako egoeretan, parametroetan izandako desbideratzeak aztertzen dira, arrazoiak 
zehazten dira, eta eraginpeko eragiketak eteteko edo berbideratzeko ekintzak ordenatzen dira. 

BI6.6 Ekipamenduen funtzionamenduko animaliak detektatu eta balioetsi egiten dira, langileari neurri zuzentzaileak 
adieraziz eta horietan lagunduz, edo mantentze-zerbitzuaren jarduna eskatuz. 

BI6.7 Atokontrol-proben emaitzak interpretatzen dira, eta eragiketa-baldintzak zuzentzen dira eskatutako kalitatea 
lortzeko. 

BI6.8 Eragiketak gainbegiratu behar dira, lanak ezarritako segurtasun-neurriak aplikatuta egiten direla egiaztatuz, 
arriskuak gutxiagotzeko, langilearen jarduteko modua hobetuz, edo, bestela, neurri osagarriak txertatuz. 

BI6.9 Programatutako produkzioaren kantitatea eta kalitatea aurreikusitako denboretan eta aurreikusitako 
kontsumoekin eta kostuekin lortzen dela egiaztatzen da, eta, lortzen ez bada, horren arrazoiak detektatzen dira eta 
zuzenketak txertatzen dira baliabidean banaketan eta lanen esleipenean. 

BI6.10 Trazabilitatearen kontrola haragi-piezak prestatzeko edo haragi-produktua lantzeko prozesu osoan 
mantentzen da, ezarritako prozedurari jarraikiz. 

LB7: Haragi-produktuak ontziratzeko eta biltzeko prozesuen egikaritzea antolatzea eta kontrolatzea, errendimenduak 
berrikusiz eta ager daitezkeen gorabeherak konponduz. 

BI7.1 Ontziaren hautaketa behar bezala gauzatu dela egiaztatzen da, produktuaren tratamendu termikoa 
bermatzeko. 

BI7.2 Haragi-produktuak dagozkion argibide teknikoen arabera ontzian kokatu direla eta ontziak bete direla 
egiaztatzen da.  
BI7.3 Ontziak behar bezala hustu eta itxi direla ziurtatzen da, baita gas geldoak sartu direla ere horrelakorik behar 
dutenen kasuan. 

BI7.4 Tenperatura, buruko espazio librea eta ontziaren pisua kontrolatzen da latak betetzerakoan, ezarritako 
prozedurari jarraikiz. 

BI7.5 Ontzi beteak dosifikatze-makinetara transferitzen direla egiaztatzen da, estaldura-likidoa eransteko (gesalak, 
olioa, saltsak), ezarritako prozeduraren arabera. 

BI7.6 Ontzi beteetan, airea kanporatu dela eta hutsa lortu dela egiaztatzen da, kontserban, erdikontserban edo 
produktu ontziratuan alteraziorik gerta ez dadin. 

BI7.7 Ontzi beteak kakoztadura bikoitzeko metodoarekin edo termozigilatze-metodoarekin ixten direla egiaztatzen 
da, jostura hermetikoa lortze aldera. 

BI7.8 Itxituren egiaztapena aldez aurretik zehaztutako denbora-tartetan gauzatzen da, hermetikotasunaren 
egokitasuna ebaluatzeko. 

BI7.9 Ontzien enbalajea behar bezala egiten dela egiaztatzen da, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

LB8: Laneko higiene- eta segurtasun-planetan ezarritako arauak betetzen direla gainbegiratzea.  
BI8.1 Higiene pertsonaleko arauak eta lanpostu bakoitzaren arau espezifikoak zehazten dira, horien betetze-maila 
ebaluatuz eta, hala badagokio, arrisku-ohiturak eta -portaerak zuzenduz. 

BI8.2 Unitatearen instalazioak erregelamenduzko segurtasun- eta larrialdi-baliabideekin, -seinaleekin eta -
ekipamenduekin hornituak daudela egiaztatzen da, eta falta badira erreklamatu egiten dira. 

BI8.3 Egindako jardun guztiak segurtasun-arauak betez gauzatzen direla egiaztatzen da, eta, ez-betetzeen kasuan, 
beharrezko argibideak ematen dira egoera zuzentzeko eta, beharrezkoa izanez gero, zigortzeko neurriak 
proposatzen eta jakinarazten dira. 

BI8.4 Izan daitezkeen larrialdi-egoeren larritasuna balioesten da, gorabeheraren berri emanez departamentu edo 
goragoko arduradunari, erantzuna koordinatuz eta, beharrezkoa bada, prozesuak geldituz, baita kontrol- eta 
hustuketa-lanak modu eta baliabide egokiekin gauzatzen direla egiaztatuz ere. 

BI8.5 Istripuen kasuan, lehen laguntzen oinarrizko maniobrak eta teknikak aplikatzen dira, istripua izan duen 
pertsonari asistentzia eta lekualdaketa ahalbidetuz, eta dagozkion parteak eta txostenak eginez. 

BI8.6 Ezarritako norbera babesteko ekipamenduen erabilera egiaztatzen da produkzio-prozesuaren garapenean. 

LB9: Eskuliburuetan edo jardunbide egokien gidetan ezarritako langileen nahiz instalazioen eta ekipamenduen higiene-
arauak betetzen direla zaintzea, lan-eremuetan haragi-produktuen segurtasuna eta osasungarritasuna bermatuz. 

BI9.1 Erregelamenduzko arropa eta ekipamendu osoa erabiltzen dela gainbegiratzen da, garbiak eta egoera onean 
mantenduz, eta ezarritako aldizkakotasunarekin berritzea kudeatzen da. 

BI9.2 Eskatutako garbitasun pertsonala zaintzen da, bereziki produktuekin zuzeneko kontaktua duten gorputz-atalei 
dagokienez. 
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BI9.3 Produktuan eragina izan dezaketen objektu edo substantzia pertsonalak eramateari edo erabiltzeari 
dagokionez ezarritako mugak betetzen direla kontrolatzen da, eremu jakin batzuetako debeku espezifikoetan arreta 
jarriz. 

BI9.4 Izan daitezkeen infekzio-fokuak eta zikinkeria metatzen den puntuak atzematen dira, horien jatorria zehaztuz 
eta dagozkion neurri aringarriak hartuz. 

BI9.5 Animalia bektoreen kontrol- eta prebentzio-sistemak behar bezala aplikatzen direla egiaztatzen da. 

BI9.6 Garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak egiaztatu egiten dira honako alderdi hauen inguruko aginduetan eta 
argibideetan adierazitakoari jarraikiz: 

▫ Erabili beharreko produktuak eta produktuen dosiak. 

▫ Eragiketa-baldintzak, denbora, tenperatura, presioa. 

▫ Garbiketa-ekipamenduen prestakuntza eta erregulazioa. 

▫ Egin beharreko ondoko kontrolak. 

LB10: Fabrikazio-sistemen edo instalazio automatikoen kontrol-parametroak eta programazioa egokiak direla 
egiaztatzea, ezarritako sekuentzia- eta funtzio-prozesuaren arabera. 

BI10.1 Denboraren, tenperaturaren, presioaren eta kantitateen parametroak eragiketa-prozeduretan eskatutako 
baldintzen arabera eta ezarritako segurtasun-arauak kontuan hartuta ezartzen dira. 

BI10.2 Instalatutako automatek emandako informazioak prozesuko eragiketen egikaritzea bermatzen duela 
egiaztatzen da. 

BI10.3 Programa orokorrak ebaluatzen dira, produkzio-planean aurreikusitako denboren, tenperaturen, presioen, 
kantitateen eta ibilbideen kontrol-helburuak bete ditzaten. 

BI10.4 Eragiketa-programak behar bezala egikaritzen direla egiaztatzen da, aurreikusitako denborak, tenperaturak, 
presioak, kantitateak eta ibilbideak kontrolatuz, baita eragiketa-baldintzak egokiak direla eta lortutako haragi-
produktuek eskatutako espezifikazioak betetzen dituztela ere. 

BI10.5 Simulazioaren edo prozesatutako lehen kargen edo unitateen bitartez, honako hauek egiaztatzen dira: 

▫ Programaren transmisio egokiak eragiketen sekuentzia egikaritzea ahalbidetzen du. 

▫ Produktuaren aurrerapena aurreikusitako denboren eta ibilbideen arabera egiten da. 

▫ Ekipamenduen prestakuntza egokia da. 

▫ Lortutako produktuek eskatutako espezifikazioak betetzen dituzte. 

 

Lanbide-testuingurua: 

 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lehengaiak prestatzeko makinak. Nahasteko ekipamenduak: nahasketa-makinak, oretsuen formaziorako eta solidoen 
aglomeraziorako. Bero- eta hotz-tratamendu termikoetarako instalazioak eta ekipamenduak. Desizozteko makinak. 
Ketzeko labeak. Egosteko, erretzeko eta frijitzeko ekipamenduak eta labeak. Cutterrak hutsarekin edo gabe. Masaje-
emaileak edo malaxadoreak. Injektoreak. Enbutigailua. Haragi-prestakinen prestatzaileak. Unitate edo ganbera 
klimatizatuak. Hartzidura kontrolaturako tangak. Autoklabeak. Ontziratze-lineak: ontzien formazioa eta prestakuntza, 
hutsean betetzeko gailuak eta dosifikagailuak, aseptikoa, itxiturak, etiketatzaileak, zigilatzaileak. Enbalatze-lineak: 
Instalazioak eta makinak garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak. Kontrol-panelak. Ordenagailuz lagundutako 
fabrikazio-sistemak eta -programak. Ekipamenduen eta instalazioen segurtasun-elementuak eta -gailuak. Larrialdiko 
ekipamenduak. Eskuzko artxiboak eta informatikoak. Datuak transmititzeko gailuak. Bakuometroa, isuriaren 
hermetikotasuna, trinkotasuna zehazteko ekipamendua. Sistema osagarriak, automata programagarriak. Lehen mailako 
mantentze-lan prebentiboa egiteko materiala. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produkzio-aurreikuspenak eta -programa. Hornidura-programa eta -eskaera, kontsumo-aurreikuspenak. Baliabide 
materialen eta giza baliabideen banaketa eta esleipena. Mantentze-lanen koordinazioa eta kontrola, asistentzia-
eskaerak. Haragi-produktu gordinak eta freskoak, haragi-produktu gordin eta onduak, haragi gazitu onduak, haragi-
produktu egosiak, ore finak, haragi-kontserbak eta -erdikontserbak, haragi-produktu izoztuak eta deshidratatuak, plater 
kozinatuak eta aurrekozinatuak. Prestaketa- eta elaborazio-prozesuetako azpiproduktuak. Pateak. Hotzekoak, izoztuak 
eta ultraizoztuak. Haragi-ore moldekatuak. Zuzentzeko argibideak. Garbiketa-aginduak eta -baimenak. Produkzioaren 
merkaturatzea lantzean eta/edo ontziratzean. Produkzioa gainbegiratzea kantitateari, kalitateari eta epeei dagokienez. 
Produkzio-dokumentazioko eta -informazioko artxiboa. Prozesuen jarraipenari, kontrolari eta gorabeherei buruzko 
txostena. Emaitzak jakinaraztea. Langileei buruzko txostenak. Ekipamenduei buruzko txosten teknikoak 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Haragi-produktuei eta -prestakinei buruzko araudia eta horiek lantzean erabilitako gehigarriei buruzko araudia, baita 
horietan onartutako dosiei buruzkoa ere. Industriako haragi-produktuen eta -prestakinen formulazioak. Erabilitako 
gehigarrien, ontzeko gatzen, gozagarrien eta espezieen espezifikazioak, jatorria eta biltegiratzeko baldintzak. Zatiketa-
gelen, aurretratamenduen eta lantzeen tenperaturen erregistroak. Egosteko tenperaturak eta hezetasun erlatiboak. 
Enpresaren produkzio-plan eta -helburu orokorrak eta bere unitateko partikularrak. Kalitate-plana. Produktuen fitxa 
teknikoak. Prozesuen garapena. Produkzioko prozeduren eskuliburuak. Kontrolatu beharreko parametroak, eta horien 
eragina produktuan. Giza baliabideen zerrenda, eta horien prestakuntza-maila. Makinak eta ekipamenduak erabiltzeko 
eta mantentzeko argibideen eskuliburuak. Jardunbide higieniko egokien gida egokituak. Ekipamenduak eta instalazioak 
garbitzeko eta desinfektatzeko gomendio teknikoak. Garbiketa-ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Sektorearen 
araudi orokorra. Segurtasunari buruzko barne-araudia. Garbiketa- eta desinfekzio-programa. Laneko argibideak Bere 
kargura dauden langileen informazioa eta instrukzioa. 

 
 
 
 
 

6. gaitasun-atala  
HARAGI-PRODUKTUEN ETA -PRESTAKINEN ELABORAZIO-
PROZESUAREN KONTROL ANALITIKO ETA SENTSORIALEKO 
TEKNIKAK APLIKATZEA 

 

Kodea: UC0767_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Laginketa egokia eta horren kodetzea eta prestakuntza egiaztatzea, horren baldintzak haragiaren eta haragi-
produktuen eta -prestakinen entsegu fisiko-kimikora, mikrobiologikora eta sentsorialetara egokituz. 

BI1.1 Kalitatearen kontrol-arauen mende egiten da laginketa, erakusgarria dela egiaztatuz, lagin-motaren araberako 
prozedurari jarraikiz (likidoa, solidoa, azaleko lagina) eta tresnak egokiak erabiliz. 

BI1.2 Haragi- edo koipe-loteak halabeharrez hautatutako unitate-kopuru batean aztertzen dira, banakako 
azterketaren bitartez. 

BI1.3 Haragi-laginak edo haragi-produktuak entseguaren baldintzetara egokitzeko beharrezko eragiketak egiten dira. 

BI1.4 Laginaren kodetze egokia egiten da, dagokion argibide teknikoaren arabera. 

BI1.5 Izendatutako euskarrian erregistratzen da laginak izan dezakeen edozein aldaketa esanguratsu, formari, 
koloreari, zenbakitzeari edo bestelakoei dagokienez. 

BI1.6 Ontzia laborategian irekitzen da eta lagina hartzen da bidezko ardurekin eta asepsiarekin, ontziratutako haragi-
produktuen eta -prestakinen kasuan. 

BI1.7 Proba mikrobiologikoetarako laginketan erabilitako materiala aldez aurretik esterilizatzen da, kanpoko 
kutsadurak saiheste aldera. 

BI1.8 Haragiaren laginketa protokolo ofizialari jarraikiz egiten da, behar bezala biltegiratutako eta kontserbatutako 
laginak utziz. 

LB2: Lehengaien, osagaien, ontziratze- eta enbalaje-materialen, haragi-produktu eta -prestakin amaituen eta 
erdiamaituen kalitatea kontrolatzea, entsegu kimiko, fisiko edo fisiko-kimiko egokiak eginez. 

BI2.1 Egindako identifikazio-testek eta -azterketek aukera ematen dute bilatutako osagaiak atzemateko eta/edo 
kuantifikatzeko: hezetasuna, koipea, proteina, hidroxiprolina, fosforoa, errautsak, karbono-hidrato disolbagarriak, 
almidoia, kloruroak, nitritoak, nitratoak, kontserbagarriak, ur-jarduera, pH, anabolizatzaileak, antitiroideoak, 
dentsitatea, biskositatea, samurtasuna eta bestelakoak. 
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BI2.2 Haragiaren prestaketa-prozesuetan eta haragi-produktuen eta -prestakinen elaborazio-prozesuetan erabilitako 
uraren hondar-kloro librearen azterketa adierazitako denboran eta metodoarekin gauzatzen da, autokontrol-sistemak 
agintzen duelako. 

BI2.3 Lortutako datuak euskarri egokietan erregistratzen dira, lehengaiekin, osagarriekin eta haragi-produktuekin eta 
-prestakinekin egin beharreko azterketa-mota, unea, pertsona eta tresnak identifikatzeko beharrezko erreferentziekin 
batera. 

BI2.4 Lortutako neurketatik (irakurketa) abiatuta beharrezko kalkuluak erabili behar dira emaitzak ezarritako 
unitateetan adierazteko, datuak sistema informatikoen bitartez eginez eta prozesatuz. 

BI2.5 Haragiaren edo haragi-produktuen eta -prestakinen laginen entsegua amaitu ondoren egin behar da garbiketa, 
erabilitako materialak ordenatuz, galera materialak eta ekipamenduen hondatzea txikiagotuz, eta aurreikusitako 
denbora-mugaren barruan egin dela egiaztatuz. 

BI2.6 Laginketan garbitasun-baldintzak kontuan hartzen dira, esperientziaren barruan interferentziak edo kutsadurak 
saiheste aldera. 

BI2.7 Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzean erabilitako ontzien hermetikotasuna egiaztatzen da, ontziratutako 
produktuaren kalitatea bermatze aldera. 

BI2.8 Ontzien kalitatea egiaztatzen da, porositateari, bernizadurari, eztainuztaketari, okitzeari eta bestelakoei 
dagokienez, haragi-produktuaren kontserbazio onena bermatze aldera. 

BI2.9 Erabiltzen ez diren laginak edo horien hondarrak behar bezala tratatzen dira desagerrarazi aurretik. 

LB3: Lehengaien, osagaien, ontziratze- eta enbalaje-materialen, produktu bukatuen eta erdiamaituen kalitatea 
kontrolatzea, bidezko entsegu mikrobiologikoak eginez, eta haragiaren parasitoak identifikatzea. 

BI3.1 Haragi-produktuetan eta -prestakinetan baldintza higienikoak eta sanitarioak eta mikroorganismoen muga 
onargarriak kontuan hartzen dira nahi ez diren kutsadurak eta ondoko alterazioen eta toxiinfekzioen arriskua 
saihesteko. 

BI3.2 Kalitatearen kontrol-departamentuaren aginduz egiaztatua izan behar duen mikroorganismoaren mikrobioen 
identifikazio- eta/edo zenbaketa-testa egin behar da.  
BI3.3 Haragiaren edo haragi-produktuaren lagina disoluziora/kontzentraziora eramaten da, eta 
prestaketa/finkapena/tindaketa egiten da behatua eta balioetsia izateko. 

BI3.4 Isolamendu- eta identifikazio-baliabide nagusiak (selektiboak edo ez) behar bezala erabiltzen dira, baita ohiko 
bakterioen identifikazio-galeria miniaturizatu nagusiak eta identifikazio azkarreko teknikak ere. 

BI3.5 Mikroorganismoak eta parasitoak identifikatzen dira haragian eta haragi-produktuetan eta -prestakinetan, eta 
erregistratu egiten dira, eta lortutako emaitzei buruz informatzen da. 

BI3.6 Tresnen garbitasun-kontroleko probak baliabide egokiak erabiliz egiten dira, prozedura normalizatuari jarraikiz. 

BI3.7 Haragiaren eta haragi-produktuen eta -prestakinen entsegu mikrobiologikoetan lortutako emaitzak horretarako 
esleitutako euskarrietan erregistratzen dira.  

LB4: Datuak biltzea, kalkulu espezifikoak egitea eta haragiaren eta haragi-produktuen eta -prestakinen azterketen 

emaitzak interpretatzea, entseguen dokumentazioa kudeatuz ezarritako prozeduren arabera. 
BI4.1 Txostena egiten da haragi-industriaren produkzio-departamentuaren eskakizunen arabera. 

BI4.2 Honako datu hauek biltzen dira txostenean: izenburua, txostenaren zenbakia, datak, lanaren helburua, 
laginaren identifikazioa, laginketaren xehetasuna, jarraitutako azterketa-metodoaren laburpena, erabilitako 
ereduaren kalibrazioa eta kontrola, emaitzak, emaitzen interpretazioa, eta arduradunaren sinadura. 
BI4.3 Erregistroak eta dokumentazioa esleitutako euskarrian kontserbatzen eta eguneratzen dira. 

BI4.4 Datuen bilketa sistematikoak aukera ematen du produkzio-prozesua onartzearen edo ukatzearen mugak 
finkatzeko, baita prozesua kontrolpean gauzatzeko beharrezko neurri zuzentzaileak ere. 

BI4.5 Produkzio-departamentuarekin lan egiten da, prozesuaren jarraipenean eta laginketa-puntuak eta txertatu 
behar daitezkeen hobekuntzak zehaztean. 

LB5: Jardunbide egokien arauak betetzea eta betearaztea laborategian, eta segurtasun-neurri nagusiak aplikatzea, eta 
haragi-produktuen kalitatearen azterketarekin eta kontrolarekin lotutako ingurumena babesteko neurriak betetzen direla 
egiaztatzea. 

BI5.1 Laborategian jardunbide egokien arauak atzematen eta aplikatzen dira prozedura operatibo normalizatuak 
lantzean, harrerari, manipulazioari, laginketari, biltegiratzeari, identifikazioari eta bestelakoei dagokienez. 

BI5.2 Beren kargura dauden langileek haragiaren eta haragi-produktuen eta -prestakinen entseguetan eta 
azterketetan laborategiko jardunbide egokien arauak aplikatzen eta betetzen dituztela egiaztatzen eta zaintzen da. 

BI5.3 Ingurumena babesteko neurriekin lotutako arauei buruzko informazioa lortzen da, haragi-produktuen 
azterketetan eragina duten barne-arauak, legeak, erregelamenduak edo zuzentarauak diren bazter utzita. 

BI5.4 Ingurumena babestearen aldeko pentsamoldea sustatzen da lanaren alderdi guztietan. 
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BI5.5 Arriskuen detekzio- eta babes-gailuen funtzionamendua egiaztatzen da, arauek ezartzen dutenaren arabera. 

BI5.6 Produktu toxikoen edo arriskutsuen manipulazioan segurtasun-arauak betetzen direla egiaztatzen da, 
indarreko legeriak ezartzen duenaren arabera. 

BI5.7 Haragien eta haragi-produktuen eta -prestakinen azterketetan tresnen, ekipamenduen eta aparatuen 
erabilerako mantentze-lanetan eta garbiketan segurtasun-neurriak aplikatzen dira. 

BI5.8 Azterketen segurtasunean eragina duten ordena- eta garbitasun-arauak metodikan ezartzen eta adierazten 
dira. 

LB6: Haragi-produktuen eta -prestakinen analisi sentsorialeko teknika egiaztatzea eta kontrolatzea, ezaugarri 
organoleptikoak zehazteko. 

BI6.1 Analisi sentsorialeko metodo egokiena erabiltzen da, aztertzen den produktuaren eta zehaztu beharreko 
ezaugarri organoleptikoen arabera (kolorea, samurtasuna, zapore gazia, eta abar). 

BI6.2 Analisi sentsoriala egingo duen dastapen-panelak haragian eta haragi-produktuetan eta -prestakinetan analisi 
sentsoriala egiteko ahalmen, trebakuntza eta mantentze egokia duela egiaztatzen da. 

BI6.3 Produktu onduetan erabilitako starter hazkuntzaren egokitasuna zehazten da dastapenaren emaitzen bitartez; 
horiek produktuaren birformulazioan erabiltzen dira. 

BI6.4 Haragi-produktuen eta -prestakinen kategoriak identifikatzen dira azterketaren emaitzak berretsiz. 

BI6.5 Ebaluazio sentsoriala honako kasu hauetan erabiltzen da: haragi-produktu berrien garapenean, produktuen 
konparaketan, produkzio-prozesuaren ebaluazioan, hornitzaile berrien hautaketan, eta haragi-produktu batek 
biltegiratzean duen egonkortasunaren azterketan. 

BI6.6 Haragi-produktuen eta -prestakinen analisi sentsorialean egiaztatu behar da aztertutako laginaren emaitza 
eskatutako espezifikazioetan ezarritako tarteetan barruan dagoela. 

BI 6.7 Estatistika erabiltzen da emaitzen azterketa-sistema gisa eta horiei fidagarritasuna emateko. 

 

 

 

Lanbide-testuingurua: 

 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Trikinoskopioa eta haragi-laginen eta haragi-produktuen eta -prestakinen digestorea. Anabolizatzaileak detektatzeko test 
azkarrak. Substantzien parametro fisikoak eta fisiko-kimikoak neurtzeko tresnak eta aparatuak. Laborategiko material 
orokorra. Laginak hartzeko tresnak. Oinarrizko eragiketetarako materiala. Material bolumetriko aforatua eta/edo 
kalibratua. Kalkulagailua. Ekipo informatikoak. Neurtzeko tresnak. Teknika instrumentalen ekipamenduak. Ekipamendu 
osagarriak (gasa, elektrizitatea, hutsa, ur destilatua). Mikrobiologia-laborategiko material orokorra. Ereiteko tresnak. 
Inkubazio- eta esterilizazio-ekipamenduak. Ekipamendu optikoak. Identifikazio-galeriak/-bateriak. Mikrobioak zenbatzeko 
materiala. Ke-kanpaia, korronte laminarreko kabina. Norbera babesteko ekipamendua. Babesteko eta detektatzeko 
gailuak. Lehen laguntzetarako edo larrialdiei erantzuteko larrialdiko gailuak. Ingurune-detektagailuak (aire-lagingailua, ur-
lagingailua, pH-metroa, termometroak). Ura aztertzeko ekipamenduak. Airea aztertzeko ekipamenduak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Substantzia identifikatuak eta/edo parametro neurtuekin. Haragi-produktuak lantzeko prozesuan erabilitako eta lortutako 
gai osagarrien, lehengaien eta landutako produktuen laginak. Disoluzioak, erreaktiboak, osagai analitikoen neurketako 
eta identifikazioko emaitzak. Prestakuntza mikroskopikoak. Hazkuntza-baliabide prestatuak. Mikroorganismo 
identifikatuak eta zenbatuak. Identifikazio- eta neurketa-emaitzen eta -datuen erregistro-dokumentuak eskatutako 
unitatearekin eta zehaztasunarekin. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Tresna bakoitzarentzat idatzitako funtzionamendu-argibideak. Haragian eta haragi-produktuetan eta -prestakinetan 
entsegu fisikoak eta kimikoak egiteko metodoak. Kalibrazio-metodoak. Datuak erregistratzeko prozedura. Segurtasun- 
eta ingurune-arauak. Aparatuen eta tresnen zehaztapen- eta sentikortasun-espezifikazioak eta horien erabilera-
eskuliburuak. Laginketarako metodoak eta laginak prestatzeko teknikak. Emaitzak aurkezteko estatistika-metodoak. 
Entsegu-prozedura normalizatuak. Azterketa metodo kimikoak eta fisikoak, kualitatiboak eta kuantitatiboak. Metodo 
optikoak. Metodo elektrometrikoak. Prozedura operatibo normalizatuak. Laginketa-prozedura. Datuen tratamendu-
metodo informatikoak, estatistika-metodoak. Garbiketa- eta esterilizazio-metodoak. Ereiteko eta inkubatzeko prozedurak. 
Metodo mikroskopikoak. Isolamendu-teknikak. Arrainen eta horien eratorrien entsegurako eta azterketarako arauak, 
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erregelamenduak eta metodo ofizialak. Protokoloak. Erregistro-dokumentazioa, entseguen eta azterketen buletinak. 
Txostenak. Idatzizko prozedura normalizatuak, ekipamenduen eskuliburua. Test ofizialak. Azterketa mikrobiologikoen 
erregistroa. Segurtasun-arauak eta ingurunea babesteko arauak. Norbera babesteko ekipamenduen erabilera-
eskuliburuak. Prebentzioko eta larrialdiko ekipamenduen erabilera-eskuliburua. Kalitate-eskuliburua, autokontrol-
sistema, arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia, trazabilitate-sistema. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
BILTEGIAREN KUDEAKETA ETA MERKATURATZEA ELIKAGAIEN 

INDUSTRIAN 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN PRODUKZIO-UNITATE BATEN ANTOLAMENDUA 

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
KALITATEAREN KUDEAKETA ETA INGURUMENA ELIKAGAIEN 

INDUSTRIAN 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
PROZESUAK HARAGI-INDUSTRIAN 

 
 

5. prestakuntza-modulua:  
HARAGI-PRESTAKINAK LANTZEA 

 
 

6. prestakuntza-modulua:  
HARAGIAREN ETA HARAGI-PRODUKTUEN KONTROL ANALITIKOA ETA 

SENTSORIALA 
 
 

7. prestakuntza-modulua:  
HARAGI-INDUSTRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

1 

3 

6 
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4 
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1. prestakuntza-modulua:  
BILTEGIAREN KUDEAKETA ETA MERKATURATZEA ELIKAGAIEN 
INDUSTRIAN 
 

Kodea: MF0556_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0556_3 Hornikuntzak, biltegia eta bidalketak kudeatzea elikagaien 

industrian eta merkaturatzeari laguntzeko jarduerak egitea. 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Erosketa- eta hornikuntza-programak aztertzea, behar bezala zehaztutako logistika-plan baten arabera. 

EI1.1 Salgaien hornidura-plan bat lantzean kontuan hartu beharreko puntuak zerrendatzea, enpresak ezarritako 

logistika-planaren arabera. 

EI1.2 Aurreikusitako kontsumoetatik abiatuta, material desberdinen hornikuntza-premien kalkulu-sistemak erabiltzea.  
EI1.3 Material desberdinentzako hornikuntza-erritmo egokia zehaztea, horien ezaugarrien eta kontsumoen eta 

hornidura-planaren arabera.  
EI1.4 Eskaeren aurkezpen- eta tratamendu-baldintzak zehaztea, erosketa-prozeduraren arabera, harreran akatsak eta 

nahasteak saihesteko.  
EI1.5 Lehengaien, osagarrien eta erosi beharreko gainerako materialen hautaketan kontuan hartu beharreko faktoreak 

identifikatzea, ezarritako prozeduraren arabera.  
EI1.6 Eskaera bat egiten den behar bezala zehaztutako produkzio-premien kasu praktiko batean:  

- Produkzio-ziklo baterako salgai bakoitzaren kantitateak kalkulatzea. 

- Materialek bete behar dituzten ezaugarriak zehaztea.  
- Eskaera egokiaren tamaina kalkulatzea.  
- Eskaeraren prezioa kalkulatzea.  
- Salgaien erosketa- eta harrera-egutegiak egitea.  
- Hornitzaileei zuzendutako eskaera-orriak betetzea, aurrekontuak kalkulatzea, baita produkzio-plana betetzeko 

eskaerek izan behar dituzten baldintzak zehaztea ere 

A2: Lehengaien, osagarrien eta elikagai landuen eta erdilanduen izakinak kudeatzeko sistemak ebaluatzea, logistika-

planaren arabera. 
EI2.1 Biltegiko izakinen datuetan oinarrituta (kopurua, kantitatea, motak, prezioak), inbentario baten guztizko emaitzak 

zehaztea, inbentarioak egiteko ezarritako irizpideen arabera.  
EI2.2 Erregistratutako izakinen eta egindako zenbaketen arteko bat ez etortzeen kasuan izan daitezkeen arrazoiak 

aztertzea.  
EI2.3 Izakinen kontrolean gehien erabilitako prozedurak deskribatzea. 

EI2.4 Produktuak katalogatzeko sistema desberdinak deskribatzea, ondoren behar bezala lokalizatzea ahalbidetzearren.  
EI2.5 Biltegiratze-kostua zehazten duten aldagaiak deskribatzea, ezarritako ratioen arabera.  
EI2.6 Lehengaien, kontsumigarrien eta amaitutako produktuen mugimenduak eta izakinak balioestea, onartutako 

kontabilitate-metodoen arabera (batez besteko prezioa, batez besteko prezio haztatua, LIFO —last input first output—, 

FIFO —firts input first output—).  
EI2.7 Stock-maila desberdinak (gutxienekoa, segurtasunezkoa, ertaina eta gehienekoa) kalkulatzeko eta irudikatzeko 

metodoak ezagutzea eta maneiatzea, baita horien errotazio-indizeenak ere. 

EI2.8 Izakin-mota desberdinen hasierako balioa, biltegiratze-kostuak, produkzio- eta salerosketa-eragiketen kostua eta 

erritmoak, murrizketa-taulak eta zenbaketa fisiko baten datuak ematen diren behar bezala zehaztutako kasu praktiko 

batean:  
- Izakinak sailkatzea metodo ohikoenetako bat aplikatuz.  
- Biltegiratzearen eta fabrikazioaren batez besteko denbora kalkulatzea.  
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- Bitarteko biltegiratze-puntuak, bolumenak eta beharrezko baldintzak identifikatzea.  
- Zenbaketako aldeak identifikatzea kalkulatutako balantzearen arabera, horiek izan ditzaketen arrazoiak argudiatuz.  
- Bidezko kontrol-dokumentazioa lantzea. 

EI2.9 Jasotako hornidurak eta onarpen-maila (edo ukapen-maila) ebaluatzea, eskaeraren ezaugarriekin homologatze 

aldera. 

EI2.10 Sarrerako erregistroak biltegiko kontrolean txertatzen direla egiaztatzea (kantitateak, ezaugarriak, datak, 

hornitzailea eta garraiolaria) eta, itzulketen kasuan, hornitzailearekin bidezko negoziazioak egiten direla, bidezko neurri 

zuzentzaileak ezarriz eta betetze-maila ebaluatuz. 

A3: Elikagaien industriako hornidura desberdinen biltegiratzeko, barne-banaketako eta manipulazioko prozesuak aztertzea, 

ezarritako prozedura operatiboaren arabera. 
EI3.1 Plano zehatz batean, biltegi estandar bateko zona desberdinak identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarri orokorrak 

deskribatzea.  
EI3.2 Salgaien eta horniduren biltegiratze-prozesuaren funtsezko faseak deskribatzea, eragiketa-planaren arabera, 

biltegiratze-zikloa behar bezala gauzatzeko beharrezko zereginak identifikatuz, eta lanpostuen inguruan multzokatuta. 

EI3.3 Biltegi baten antolamenduan eragina duten aldagaiak zehaztea, aldagai bakoitzak espazio-banaketaren 

plangintzan dituen ondorioak ondorioztatuz.  
EI3.4 Elikagaiak biltegiratzean gehien erabilitako manipulazio-baliabideak, horien aplikazioak eta ahalmenak ezagutzea, 

aplikatu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak zehaztuz.  
EI3.5 Salgaiak manipulatzeko baliabideak eta prozedurak produktu-mota desberdinekin lotzea, horien ezaugarri fisikoak 

kontuan hartuta, baita biltegiko eta instalazioko espazioak, zorguneak eta ibilbideak ere.  
EI3.6 Elikagaiak eta bestelako materialak (garbiketa-produktuak, azpiproduktuak, hondakinak, ontziak, enbalajeak) 

biltegiratzeko hartu beharreko neurriak eta baldintzak deskribatzea, manipulazio-jardunbide egokien planaren arabera.  
EI3.7 Produktuak biltegiratzeko beharrezko ingurune-baldintzak zehaztea, jardunbide egokien giden eta etiketen 

arabera.  
EI3.8 Produktu desberdinen barne-banaketa zehaztea krokis baten bitartez, barne-banaketako giden arabera.  
EI3.9 Produktuek izan ditzaketen barne-fluxuak eta -ibilbideak irudikatzea, espazioa, denbora eta horien erabilera 

optimizatzeko.  
EI3.10 Biltegiaren eta instalazioaren barne-garraioa antolatzea, zirkulazio-baldintzak, ibilbideak, bitarteko puntuak eta 

amaierako puntuak finkatuz, segurtasun pertsonaleko neurriak eta kostu txikiena kontuan hartuta, salgaien barne-

trafikoko prozeduraren arabera. 

A4: Elikagaien industrian aplikatu beharreko harrera-, bidalketa- eta garraio-planen ereduak zehaztea, ezarritako gidetan 

oinarrituta. 
EI4.1 Elikagaiak lekualdatzeko beharreko ingurune-baldintzak eta garraiobide desberdinen ezaugarriak identifikatzea.  
EI4.2 Elikagaien industriako produktuen garraioko babesari buruzko araudia ezagutzea eta interpretatzea.  
EI4.3 Gehien erabilitako enbalaje-mota desberdinak identifikatzea eta zehaztea, garraiobideen eta moten arabera.  
EI4.4 Errotulazioan adierazi behar diren datu garrantzitsuenak zerrendatzea, salgaien identifikazioarekin edo 

gomendatutako manipulazio-baldintzekin erlazionatuta.  
EI4.5 Etiketa batean jaso behar den eta/edo jaso daitekeen informazioa deskribatzea, duen helburuarekin erlazionatuz 

elikagaiaren kontsumo-baldintzen eta konposizioaren inguruko orientazioari, identifikazioari eta kalifikazioari dagokionez.  
EI4.6 Elikagaien garraio-kontratuak arautzen dituen merkataritza-araudia ezagutzea eta interpretatzea.  
EI4.7 Salgaien garraioan inplikatutako alderdi bakoitzaren erantzukizunak bereiztea (saltzailea, garraiolaria, izan 

daitezkeen bitartekariak), baita akatsak erreklamatzeko epeak eta baldintzak ere.  
EI4.8 Salgaien kargarako, deskargarako eta maneiurako baliabideak eta prozedurak erlazionatzea produktu-mota 

desberdinek eskatzen dituzten ezaugarriekin eta arretekin, baita eragiketetan aplikatu beharreko segurtasun-arauekin 

ere.  
EI4.9 Lehengaien eta bestelako kontsumigarrien inguruan egin beharreko egiaztapenak zerrendatzea eta deskribatzea, 

horien harrera ontzat emateko eta salgaiak aldi baterako edo behin betiko onartzeko, baita amaitutako produktuak 

aurkeztearen inguruan ere, horiek bidaltzea ontzat emateko.  
EI4.10 Lote desegokiak hartzen diren kasuetan izan daitezkeen erantzun-aukerak adieraztea. 

EI4.11 Iraungitako edo ukatutako produktuen biltegiratze prebentiboa agintzea, inplikatutako departamentuei jakinaraziz, 

produktu horien jomuga erabakitze aldera. 
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A5: Teknika egokiak aplikatzea salerosketa-baldintzen negoziazioan eta bezeroen/hornitzaileen hautaketan eta ebaluazioan, 

homologazio-prozeduraren arabera. 
EI5.1 Salerosketa-baldintzen negoziazio-prozesu baten etapa desberdinak ezagutzea.  
EI5.2 Salerosketan gehien erabilitako negoziazio-teknikak identifikatzea eta deskribatzea.  
EI5.3 Salerosketa-kontratuak arautzen dituen merkataritza-araudia interpretatzea.  
EI5.4 Salerosketa-eskaera batean kontuan hartu beharreko puntu garrantzitsuenak deskribatzea.  
EI5.5 Gehien egiten diren salerosketa-kontratu motak hautatzea, fakultatiboen klausula orokorrak bereiziz eta ezagutuz 

eta alde bakoitzak hartutako konpromisoak deskribatuz.  
EI5.6 Hornitzaileekiko/bezeroekiko arreta- eta informazio-egoeretan aplikatu beharreko komunikazio-teknikak 

deskribatzea.  
EI5.7 Merkataritza-helburuak dituen elkarrizketa pertsonal bat osatzen duten faseak zehaztea. 

EI5.8 Bezeroei/hornitzaileei buruzko informazioa jasotzeko metodoak identifikatzea, eta fitxategi maisu batean horiei 

buruz jaso behar diren funtsezko datuak adieraztea.  
EI5.9 Hornitzaileen/bezeroen eskaintzak/eskariak hautatzean aplikatzen diren funtsezko irizpideak ezagutzea.  
EI5.10 Bezero/hornitzaile batekin telefono bidezko eta/edo kontaktu pertsonaleko elkarrizketa batean, negoziazioak 

hasteko:  
- Solaskidearen ezaugarriak zehaztea komunikazio- eta/edo negoziazio-prozesuan izan beharreko jokabideak 

ezartzeko.  
- Bezeroa/hornitzailea ezagutzeko beharrezko informazioa lortzea, kontratuak ahalbidetzeko interesgarriak diren 

alderdiei dagokienez. 

EI5.11 Behar bezala zehaztutako kontratazio-kasu praktiko batean, honako alderdi hauek biltzen dituen plan bat 

ezartzea: 

- Dagozkion premien, indarren eta ahulezien kalkulua. 

- Negoziazioaren alderdi nagusien identifikazioa eta teknika egokiena. 

- Produktuaren ezaugarrien aurkezpena eta bezeroaren premiekiko egokitzapena. 

- Kontratuko partida-baldintzen aurkezpena modu argian eta zehatzean. 

- Izan daitezkeen kontzesioen kalkulua, horien kostua eta negoziazioaren mugak balioetsiz.  

A6: Elikagaien industriako eta merkataritzako salmenta-modalitate desberdinak eta horien garrantzia aztertzea, merkatu-

planaren arabera. 
EI6.1 Salmenta-funtzioak lortu nahi dituen helburuak hautatzea.  
EI6.2 Produktu jakin batzuen salmenta-mota desberdinak bereiztea, estiloaren, produktuaren edo bezeroaren arabera.  
EI6.3 Elikagai-lineak erlazionatzea erabilitako salmenta-estiloekin, kasu bakoitzaren abantailak eta eragozpenak 

azpimarratuz.  
EI6.4 Salmenta-mota pertsonalera bereziki egokitzen diren produktuak identifikatzea, horiek barnean hartzea arrazoituz.  
EI6.5 Salmenta-agente batek gara ditzakeen funtzioak deskribatzea. 

EI6.6 Saltzaile bat eta enpresari bat lotu ditzakeen kontratu bidezko harreman-motak bereiztea.  
EI6.7 Salmenta-funtzioa kalkulatzeko erabilitako metodoak saltzaile bakoitzari dagokion zatiarekin lotzea.  
EI6.8 Salmenta-agente baten gaitasun garrantzitsuenak azpimarratzea, horiek hobetzeko teknika batzuk adieraziz.  
EI6.9 Elikagaien industriako salmenta-ondoko zerbitzu ohikoenak deskribatzea, baita denboran zehar duten bilakaera 

eta salmenta-agenteak horien barruan betetzen duen papera ere.  

A7: Elikagaien sektoreko produktuen, banatzaileen eta merkatuen inguruko informazioa lortzea, horien lehen interpretazio 

eta balioespen bat eginez, kontratu-baldintzetan eta enpresak ezarritako argibideetan oinarrituta. 
EI7.1 Prezioen erregulazio-kanpainen, merkaturatzeari buruzko araudien, eta lehengaien eta elikagaien nazioarteko 

merkatuen inguruko informazioa interpretatzea.  
EI7.2 Merkataritza-ikerketan gehien erabilitako informazio-bilketako teknikak identifikatzea eta azaltzea.  
EI7.3 Inkestagileek beren lana garatzerakoan kontuan hartu behar dituzten jardun-jarraibide nagusiak deskribatzea.  
EI7.4 Merkataritza-ikerketan eta ondoko emaitzen interpretazioan erabilitako estatistika-datu nagusiak identifikatzea eta 

deskribatzea.  
EI7.5 Banatzaileei aholkatzea elikagaiak biltegiratzeko, kontserbatzeko eta manipulatzeko baldintzei buruz, fitxak 

eguneratuz banatzaile bakoitzaren ezaugarriekin, hornitzaileen homologazio-prozeduraren arabera. 

EI7.6 Banatzaile bakoitzarekin kontratatutako baldintzak (esklusibitateak, salmenta-prezioak, sustapen-kanpainak, 

entrega-epeak eta salmenta-ondoko zerbitzuak) ezarritako terminoetan betetzen direla egiaztatzea, eta ez-betetzeen 

kasuan bi aldeei jakinaraztea. 
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EI7.7 Banaketa-bidean sortzen diren edo sortzea aurreikusten diren eta produktuen errotazioetan edo fluxuetan, stock-

hausturetan edo banaketaren estalduran eragina duten anomaliak gainbegiratzea, horien arrazoiak aztertuz eta neurri 

zuzentzaileak proposatuz, desadostasunen prozeduraren arabera. 

A8: Salmenta-puntuaren eta lortu nahi diren helburuen publizitate-, sustapen- eta animazio-ekintzak zehaztea, elikagai-

enpresaren politikaren eta estrategiaren arabera. 
EI8.1 Ohiko merkataritza-jardunean gehien erabilitako publizitate- eta sustapen-euskarriak, -motak eta -baliabideak 

deskribatzea.  
EI8.2 Publizitatearen eta sustapenaren helburu orokorrak eta merkataritza-jardueran izan ditzakeen inplikazioak 

erlazionatzea.  
EI8.3 Publizitate- edo sustapen-kanpainetan kontrolatu beharreko aldagaiak definitzea, emaitzak balioesteko.  
EI8.4 Publizitate-harremanetan gehien erabilitako teknikak eta horien helburuak deskribatzea.  
EI8.5 Eroslearen eta kontsumitzailearen artean eta kanpaina bat ezartzerakoan duen eragina bereiztea.  
EI8.6 Premien eta motibazioen sailkapen nagusiak eta horiek estaltzeko moduak zehaztea.  
EI8.7 Erosketa-mota desberdinen artean eta hainbat faktorek horiengan duten eragina bereiztea, hala nola modak, 

sustapen-kanpainek, salmenta-puntuak eta agintzaileak.  
EI8.8 Erakusleiho batek izan ditzakeen funtzioak eta helburuak eta eskaparatismo-teknikek kontsumitzailearengan sortu 

nahi duten eragina bereiztea. 

EI8.9 Elikagaien merkataritza-establezimenduetan erabilitako «merchandising» teknika nagusiak identifikatzea eta 

azaltzea.  
EI8.10 Lineal hoberenaren kalkuluan erabiltzen diren parametroak eta produktuen onurarako horiek kontrolatzeko 

moduak identifikatzea.  
EI8.11 Establezimendu bateko salmentaren xehetasunei buruz, behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:  

- Apalategiko metro lineal bakoitzeko eta metro karratu bakoitzeko errendimenduak kalkulatzea.  
- Produktuak lokalaren leku desberdinetan kokatzearen eraginkortasuna kalkulatzea, elikagaiak direla kontuan 

hartuta.  
- Elikagai-artikulu jakin baten gutxieneko lineala eta lineal optimoa lortzea.  
- Puntu beroak eta hotzak adieraztea. 

 

Edukiak: 
1. Logistika elikagaien industrian. 

− Oinarrizko kontzeptuak. 

− Osatzen duten zatiak. 

− Logistikako jarduerak: Produktuen hornikuntza-plana. Hornikuntza-zikloa. Bidalketa-zikloa. Eskaeraren zehaztapen 

kualitatiboa. 

− Eskaeraren zehaztapen kuantitatiboa: Berrikuspen jarraituko sistemak. Aldizkako berrikuspen-sistemak. Zehaztapen-

ereduak. Eredu probabilistikoak. 

− Eskariaren aurreikuspena: Maila konstanteko ereduak. Joerako ereduak. Urtaroko ereduak. Erregresio-ereduak. 
− Eskaerak aurkezteko eta transmititzeko baldintzak. 

− Lehengaiak, gai osagarriak eta gainerako materialak hautatzerakoan kontuan hartu beharreko oinarrizko faktoreak. 

− Eskaeran baten kasuan kontuan hartu beharreko kalkulu praktikoak eta bestelako ezaugarriak. 

2. Elikagaien industrian aplikatu beharreko inbentarioen kudeaketa-teknikak. 
− Material-premien plangintza MRP. 

− Banaketa-premien plangintza. DRP. 
− Hornidura-kateen kudeaketa (Supply Chain Menagement). 

− Erregistratutako izakinen eta zenbaketen arteko bat ez etortzeak. Arrazoiak eta konponbideak. 
− Produktuen katalogazioa eta lokalizazioa. 

− Biltegiratze-kostuak kalkulatzea. 

− Horniduren ebaluazioa eta katalogazioa. 

− Sarrera-erregistroak eta hornitzailearekiko negoziazio-erregistroak. 

3. Elikagai-salgaien garraioa. 

− Kanpo-garraioa: Garraiobideak. Motak. Ezaugarriak. 

− Elikagaien garraiobideen baldintzak: Bidalketen babesa. Ingurune-baldintzak. Enbalajea garraio-motaren arabera. 

Errotulazioa. Ikurrak. Esanahia. Gutxieneko jarraibideak. 
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− Garraio-kontratua: Parte-hartzaileak. Aldeen erantzukizunak. 

− Barne-garraioa eta -banaketa: Ibilbideen plangintza. Salgaiak kargatzea eta deskargatzea. 

− Barne-banaketaren antolamendua. Zirkulazio- eta segurtasun-baldintzak. Gutxieneko kostua. 
− Salgaien etiketak, helburua eta ematen dituzten datuak. 

4. Biltegien antolamendua elikagaien industrian. 
− Plangintza. 

− Biltegiaren zatiketa. Zonifikazioa. Baldintzak. 

− Elikagaien biltegiratzea. Ingurune-baldintzak. 
− Elikagaiak biltegiratzean kontuan hartu beharrekoak. 

− Elikagaiak ez diren bestelako salgaiak biltegiratzea (garbiketa-produktuak, azpiproduktuak, hondakinak, ontziak eta 

enbalajeak). 

− Bateraezintasunak. Irizpideak manipulazio-jardunbide egokien planari jarraikiz. 
− Biltegiratzetik eratorritako kalteak eta akatsak. 

− Salgaien banaketa eta manipulazioa biltegian. Barne-banaketako gidak. 
− Segurtasuna eta higienea biltegiratze-prozesuetan. 

− Produktuen barne-ibilbideak eta -fluxuak. Espazioaren, denboraren eta produktuen erabileraren optimizazioa. 
− Stock-maila desberdinen eta errotazio-indizeen kalkulua. 

5. Izakinen kudeaketa elikagaien industrian. 
− Izakin-motak. Kontrolak. Desadostasunen arrazoiak. 

− Lehengaiak, osagarriak, produktu bukatuak, bidean daudenak, ontziak eta enbalajeak. 

− Izakinen balioespena. Metodoak. Prezioak: batez bestekoa, batez besteko haztatua, LIFO, FIFO. 
− Produktuen ABC azterketa. 

− Izakinen kontrol-dokumentazioa. 

6. Elikagaiak merkaturatzea. 

− Oinarrizko kontzeptuak. Osatzen duten zatiak. 
− Garrantzia eta helburuak. 

− Salmenta-kontzeptua: Salmenta-motak. Salmenten funtzioa. Salmenta pertsonalaren ezaugarriak. 
− Salmenta-estiloak eta elikagai-linearekin duten erlazioa. 

− Salmenta-agentea. Funtzioak. 
− Elikagaien Industriako kontratu ohikoenak. 

− Elikagaien Industrian erabilitako salmenta-ondoko zerbitzuak. 

7. Merkataritzako negoziazio-prozesua eta salerosketa elikagaien industrian. 
− Oinarrizko kontzeptuak. 

− Plangintza. 

− Prospekzioa eta prestakuntza. 

− Negoziazio-prozesua. 

− Salerosketa-prozesua. 

− Komunikazioa negoziazio- eta salerosketa-prozesuan: Komunikazioaren funtzioa. Komunikazio-prozesua. 

Komunikazio-plana. Komunikazioaren mugak. Komunikazio-bideak bezeroen eta hornitzaileen artean. 

− Negoziazioaren garapena. Negoziazio-teknikak. 

− Salerosketa-baldintzak. Kontratua. Araudia. 
− Negoziazio- eta salerosketa-prozesuen kontrola. 

− Bezeroen eta hornitzaileen negoziazio-boterea. Eragina duten faktoreak. 
− Bezero- eta hornitzaile-motak. 

− Bezeroen eta hornitzaileen hautaketa. 

8. Merkatua eta kontsumitzailea elikagaien industrian. 
− Merkatua, bere motak. 

− Kontsumitzailea/eroslea. 

− Publizitatea eta sustapena: Publizitatea eta publizitate-baliabideak. Salmenten sustapena. Harreman publikoak. 
− Publizitatea eta sustapena salmenta-puntuan. 
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− «Merchandising» teknikak. 

− Banaketaren helburuak eta kontzeptua. 

− Banaketa-bideak. 

− Produktua eta bidea. 

− Banatzaileekiko harremanak. 

− Aholkularitza banaketan. Produktuaren salmenta-ondoko jarraipena. 
− Produktuen banaketa- eta salmenta-prozesuan Elikagaien Industriaren atribuzioak finkatzen dituzten kontratuak. 

 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN PRODUKZIO-UNITATE BATEN ANTOLAMENDUA 
 

Kodea: MF0557_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0557_3 Produkzioa programatzea eta kudeatzea elikagaien industrian. 

 

Iraupena: 50 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produkzioaren programazio- eta plangintza-metodo desberdinak sailkatzea, kudeaketa-teknika desberdinekin lotuta, 

enpresaren politikaren arabera. 
EI1.1 Enpresaren politikak eskatutako produkzio-helburuak aztertzea. 

EI1.2 Produkzioaren programazio-kasu desberdinak aztertzea, esate baterako PERT, CPM (Critycal Point Method) edo 

ROY metodoak erabiliz, ezarritako helburuen arabera. 

EI1.3 Ezarritako helburuen arabera programatutako produkzio-linea baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko 

batean, honako alderdi hauek aztertzea: 

- Prozesuarekin lotutako arriskuak eta ziurgabetasunak. 

- Barnean hartutako produkzio-jarduerak. 

- Produkzioak denbora-unitate bakoitzerako eta dagozkion lan-erritmoak. 

- Lehentasunak eta hurrenkerak jardueren artean. 

- Produkzio-programaren irudikapen grafikoa. 

EI1.4 Kostu orokorrak eta proiektu-kostuak definitzea eta sailkatzea, dagokion prozedura operatiboaren arabera. 

EI1.5 Inplikatutako beste arlo batzuekin batera diseinatutako produkzioaren programazio-metodo desberdinak aztertzea, 

enpresaren politikaren arabera. 

A2: Lehengaien eta materialen kantitateak eta fluxuak kalkulatzeko programa desberdinak ebaluatzea, fabrikazio-

programaren arabera. 
EI2.1 Produkzio-linean lehengaien, produktuen eta materialen premiak aztertzea, fabrikazio-planaren arabera. 

EI2.2 Fabrikatu beharreko produktuarekin lotutako fabrikazio-aginduak sailkatzea, bidalketen egutegiaren arabera. 

EI2.3 Elikagaien industriako produkzioan erabilitako makinak, ekipamenduak eta instalazioak aztertzea, dagokion 

fabrikazio-programaren arabera. 

EI2.4 Fabrikazio-aginduen erregistro desberdinak aztertzea, erreferentzia gisa erabiliz hainbat erregistro-eredu 

produkzio-programaren arabera, izakinak, premiak, eskaerak, produkzio-kostuak, epeak eta bestelako faktoreak kontuan 

hartuz. 

EI2.5 Produkzio-programaren arabera behar bezala zehaztutako produkzio-premien kasu praktiko batean:  
- Produkzio-linean sartu beharreko lehengaien eta produktuen kantitateak kalkulatzea.  
- Beharrezko materialek bete beharreko ezaugarriak zehaztea.  
- Produkzio-lineako sarreren egutegi bat egitea.  

EI2.6 Giza baliabideen eta baliabide materialen erabilgarritasuna balioestea, produkzio-premien eta prozedura 

operatiboaren arabera. 
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A3: Produkzioaren antolamendu-metodo desberdinak sailkatzea produkzio-programan ezarritako ereduen arabera. 
EI3.1 Produkzio-prozesuko lan-eremu desberdinak identifikatzea eta aztertzea, fabrikazio-programaren arabera. 

EI3.2 Giza baliabideen maila desberdinak aztertzea, produkzio-unitate baten barruan dituzten eskumenen, ezaugarrien 

eta funtzioen arabera, fabrikazioko giza baliabideen kudeaketa-prozedura operatiboarekin bat etorriz. 

EI3.3 Produkzio-linean barne hartzeari dagokionez makinen, ekipamenduen eta instalazioen ezaugarriak deskribatzea, 

eragiketa-prozeduren arabera.  
EI3.4 Produkzio-unitatearen antolamenduarekin, kudeaketarekin eta kontrolarekin lotutako dokumentazioa eta 

erregistroak biltzea, kudeatzea eta aztertzea, lan-prozeduren arabera.  
EI3.5 Fabrikazio-baliabideak eta -prozedurak produktu-mota desberdinekin lotzea, horien ezaugarri fisikoak kontuan 

hartuta, baita instalazioko espazioak, zorguneak eta ibilbideak ere.  
EI3.6 Elikagaiak eta bestelakoak (garbiketa-produktuak, azpiproduktuak, hondakinak, ontziak, enbalajeak) prozesatzeko 

hartu beharreko neurriak eta baldintzak deskribatzea, manipulazio-jardunbide egokien planaren arabera.  
EI3.7 Produktuentzako beharrezko ingurune-baldintzak zehaztea, produkzio-planaren arabera. 

EI3.8 Makina, ekipamendu eta instalazio desberdinen barne-banaketa zehaztea krokis baten bitartez, lineen 

fabrikazioaren barne-banaketako gidetan oinarrituta.  
EI3.9 Produktu amaituen, erdilanduen eta lehengaien barne-fluxuak eta -ibilbideak irudikatzea, espazioa, denbora eta 

horien erabilera optimizatzeko. 

EI3.10 Produkzio-lineako makinen mantentze-plan prebentibo bat diseinatzea, betetzen dela gainbegiratuz eta 

produkzioak behar duenean eskuragarri daudela zainduz. 

A4: Produkzio-unitate bateko guneentzako, ekipamenduentzako eta pertsonentzako lanen esleipen-sistemak identifikatzea. 
EI4.1 Produkzioko giza taldeen sentsibilizazio- eta kontzientziazio-metodo desberdinak aztertzea, prestakuntza-

prozeduraren arabera. 

EI4.2 Langileen zuzendaritza- eta aholkularitza-metodo desberdinak ebaluatzea, giza baliabideen kudeaketa-

prozeduraren jarraibideei jarraikiz. 

EI4.3 Giza taldeak sailkatzea produkzio-unitateari dagokionez, horren kudeaketa-prozeduraren arabera. 

EI4.4 Produkzio-unitate bereizgarri batekin lotuta giza talde batek bildu behar dituen gaitasun- eta jokabide-ezaugarriak 

zerrendatzea, eta langileen maneiu-irizpideak aplikatzean praktikan. 

EI4.5 Langileak ebaluatzeko metodoak azaltzea, argibideen jarraipenaren arabera, ekimenaren arabera, parte-

hartzearen arabera, eta langilearen bestelako jarreren arabera. 

EI4.6 Langileen portaeraren, gaitasunen, prestakuntza-premien eta ebaluazioaren inguruko erregistroak betetzea, 

enpresaren inprimaki ofizialetan bakarrik, eta ezarritako bideei jarraikiz. 

A5: Produkzioaren kontrol-programa aztertzea fabrikazio-programaren arabera ezarritako ratioekin. 
EI5.1 Kontrol-mota desberdinak aztertzea, bibliografia espezializatuan eta enpresaren barne-dokumentazioan oinarrituta, 

produkzio-programaren arabera. 

EI5.2 Erreferentziazko ereduekin egindako produkzioko estandar-mota desberdinak ebaluatzea produkzio-programaren 

arabera. 

EI5.3 Estandarren neurketa-mota desberdinak, prozesu-linean dituzten sistemak eta aurreratutako informazioa 

sailkatzea produkzio-programaren arabera. 

EI5.4 Produkzioaren kontrolean erantzukizunak dituzten langileek bildu behar dituzten ezaugarriak zerrendatzea, 

fabrikazio-prozeduraren arabera. 

EI5.5 Produkzio-linea baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako alderdi hauek aztertzea: 

- Ager daitezkeen akatsak. 

- Akatsak aztertzeko metodologia. 

- Prebentziozko kontrolaren tipologia. 

- Egokitasuna kontrol-postuetan. 

- Zehaztasuna postu bakoitzaren erregistroetan. 

A6: Fabrikazio-kostuak ebaluatzea produkzio-unitate batean, ezarritako eragiketa-prozeduren arabera. 
EI6.1 Lehengaien, ekipamenduen eta instalazioen kostuak kalkulatzea produkzio-unitate batean, eta gero kostuak 

aztertzea eta sailkatzea produkzio-programaren arabera.  
EI6.2 Produkzio-unitate batean lanesku finkoaren eta behin-behinekoaren kostu-mota desberdinak aztertzea, fabrikazio-

programaren arabera. 
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EI6.3 Elikagaien tipologiaren arabera, horien produkzio-kostu finkoak eta aldakorrak kalkulatzea produkzio-unitate 

batean, fabrikazio-programaren arabera.  
EI6.4 Unitate bereizgarri bateko produkzio-kostu orokorrak balioestea, ezarritako argibide teknikoen arabera.  
EI6.5 Unitate batean identifikatutako produkzio-kostu desberdinak murrizteko kontraste-neurriak definitzea, enpresak 

finkatutako helburuen arabera. 

EI6.6 Produkzio-unitate bateko produkzio-kostuen inbentario eta dokumentu desberdinak sortzea, biltzea eta artxibatzea, 

datuen kudeaketa-prozeduraren arabera.  

A7: Elikagaien industriako produkzio-unitate batean ezarritako laneko arriskuak prebenitzeko plana aztertzea, produkzio-

planaren arabera. 
EI7.1 Elikagaien industriako produkzio-unitate estandar bateko laneko arrisku desberdinak zehaztea. 

EI7.2 Identifikatutako laneko arriskuen tipologia ezagutzea eta txikiagotzeko edo desagerrarazteko neurri espezifikoak 

zerrendatzea, enpresaren segurtasun-politikaren arabera. 

EI7.3 Elikagaien industriako produkzio-unitate bateko laneko segurtasun- eta osasun-plan estandar bat aztertzea eta, 

hala badagokio, ekintza zuzentzaile eta/edo prebentiboak definitzea, produkzio-planaren arabera. 

EI7.4 Lanbide-gaixotasun eta -istripu desberdinak, horiek arrazoiak eta konponbideak sailkatzea, segurtasun-planaren 

arabera. 

EI7.5 Norbera babesteko ekipamendu desberdinak eta larrialdi-programak sailkatzea eta zehaztea, produkzio-

programaren arabera. 

EI7.6 Elikagaien industriako produkzio-unitate bateko larrialdi-programa bat eta izan daitekeen erantzun-gaitasuna 

azaltzea, indarreko legeriaren arabera. 

EI7.7 Langileei aholkatzea laneko arriskuak prebenitzeko planei, neurri zuzentzaileei eta gorabeheren erantzunei buruz, 

betetze-maila eta onarpen-maila balioetsiz. 

EI7.8 Laneko arriskuak prebenitzeko planei buruzko informazioa eta /edo dokumentazioa ematea egiten diren 

auditorietan eta ikuskapenetan, laneko segurtasun- eta osasun-politikaren arabera. 
 

Edukiak: 
1. Elikagaien industriaren produkzio-egitura. 

− Sektoreak. Azpisektoreak eta produkzio-atalak elikagaien industrian. 

− Enpresa-motak. Tamaina. 
− Sektoreko enpresen egungo egoera eta aurreikus daitekeen egoera. 

− Nazioarteko merkatua: Globalizazioa eta lehiakortasuna. 
− Elikagaien industriako produkzio-sistemak. 

− Elikagaien industrien antolamendu-egiturak. 

− Enpresa-antolamendua: Funtzio-eremuak eta departamentu nagusiak. 
− Enpresa-politika eta -kultura elikagaien industrietan. 

2. Elikagaien industriako produkzioaren plangintza, antolamendua eta kontrola. 
− Plangintzaren, antolamenduaren eta kontrolaren inguruko oinarrizko kontzeptuak. 

− Definizioak, bilakaera eta osatzen duten zatiak. 

− Produkzioaren helburuak eta garrantzia. 

− Eskumenen eta funtzioen banaketa. Aginteak, teknikariak, espezialistak eta enplegatuak. 
− Lan-erritmoak eta denboren kontrola. 

− Produkzioaren programazioa: programazioaren helburuak. 

− Programazio-teknikak: PERT, CPM, ROY. 
− Terminologia eta sinbologia programazioan. 

− Produkzioaren programazioa ausazko testuinguru batean. Arriskua eta ziurgabetasuna. 
− Proiektuen programazioa kostuen arabera. 

− Produkzioaren kontrola eta antolamendua: Informazio-premiak. Sarreren egutegia. 
− Lehengaien, produktuen eta materialen premiak produkzio-linean. 

− Giza baliabideak: Sailkapena eta neurtzeko metodoak. 

− Giza taldeen kudeaketa eta zuzendaritza: lan-harremanak, lanen esleipena, aholkularitza, motibazioa eta langileen 

balioespena. 

− Produkziorako beharrezko ekipamenduak, makinak eta instalazioak: plangintza, erabilgarritasuna eta kontrola. 
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− Lan-gaitasuna. Lan-eremuak: postuak eta funtzioak. 
− Fabrikazio-baliabideak eta -prozedurak landu beharreko produktu-motarekin lotuta. 

− Produkzioa merkaturatzea. Aldez aurreko faseak eta emaitzen ebaluazioa. 

3. Produkzio-prozesuaren kontrola elikagaien industrian. 
− Kontrol-motak. 

− Estandarrak egituratzea. 

− Estandarrak eta ereduak neurtzea. 

− Akatsak zuzentzea: Erantzukizunak. 

− Akatsak aztertzea. Prebentziozko kontrola. 
− Produkzio-makinen prebentziozko mantentze-lan bat lantzeko elementuak, parametroak eta konstanteak. 

− Produkzio-unitatearen antolamendurako, kudeaketarako eta kontrolerako dokumentazioa eta erregistroak. 

− Langileen kontrola eta lanaren balioespena (metodoak). 

− Trebakuntza lanpostuan: Teknikak. Prestakuntza-premiak. Pizgarriak eta lanpostuaren egokitasuna. 

4. Kostuen kudeaketa elikagaien industrian. 

− Kostuen kontzeptu orokorrak. Kostu finkoak edo orokorrak eta kostu aldakorrak. 

− Salgaien eta ekipamenduen kostuak. Kalkuluak. 

− Laneskuaren kostuak. Finkoak eta aldi baterakoak. 

− Produkzioaren eta azken produktuaren kostuak. Kalkuluak. 
− Produkzio-kostuen kontrola. 

− Kostuen identifikazioa produkzio-unitate batean. 

− Produkzio-kostuen dokumentazioa biltzea eta artxibatzea. 

5. Laneko segurtasuna elikagaien industrian. 
− Elikagaien industriako produkzio-unitate baten arrisku espezifikoak. 

− Laneko arriskuak prebenitzeko auditoriak. 

− Laneko arriskuak prebenitzea elikagaien industrian. Txikiagotzeko edo desagerrarazteko neurriak. 
− Laneko segurtasun- eta osasun-plana produkzio-unitate batean. 

− Prebentziozko mantentze-planak. Horren eraikuntza. 
− Norbera babesteko ekipamenduak eta larrialdi-planak. 

− Langileen aholkularitza eta arriskuen eta prebentzioaren inguruko motibazioa. 

− Langile arduradunen inguruko dokumentazioa eta informazioa laneko osasunari dagokionez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua: 
KALITATEAREN KUDEAKETA ETA INGURUMENA ELIKAGAIEN 
INDUSTRIAN 
 

Kodea: MF0558_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0558_3: Elikagaien industriako ingurune-kalitateko eta -kudeaketako 

planaren ezarpenean eta garapenean laguntzea. 
 

Iraupena: 80 ordu 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Enpresaren kalitate-plana eta enpresaren kalitate-politikarekin duen erlazioa ezagutzea. 

EI1.1 Kalitatearen kudeaketan erabilitako teknika eta tresna nagusiak deskribatzea. 

EI1.2 Kalitate-helburuak erlazionatzea erabili behar izan daitezkeen teknikekin. 

EI1.3 Kalitatearen kontrolean gehien erabilitako estatistika-tresnak identifikatzea eta aplikatzea. 

EI1.4 Kalitate-sistemen eredu nagusiak ezagutzea, sistema horiek osatzen dituzten elementuak identifikatzea, baita 

sistema horiek ezartzeko eta garatzeko beharrezkoak diren urratsak ere. 

EI1.5 Enpresako langileentzako motibazio-estrategiak ezartzea, enpresaren kalitate-politikan ezarritako helburuak 

betetze aldera. 

A2: Enpresaren ingurumen-kudeaketako plana aztertzea, ezarritako ingurumen-kudeaketako sistemaren arabera. 
EI2.1 Elikagaien industriak sailkatzea haien jarduerek ingurumenean duten eraginaren arabera. 

EI2.2 Elikagaien industriak sortutako hondakin- eta isuri-motak eta bestelako ingurumen-inpaktuak taldekatzea eta 

antolatzea, beren ezaugarrien, sortutako kantitatearen eta ingurumenarekiko arrisku-mailaren arabera. 

EI2.3 Ingurune-babesari buruzko araudia identifikatzea, elikagaien industriako ingurune-arrisku desberdinekin 

erlazionatutako puntuak, eta horien edukia interpretatzea. 

EI2.4 Ingurumen-araudian aurreikusitako derrigorrezko babes-neurriek enpresan duten eragina balioestea, ingurune-

kudeaketak elikagaien industriako lantze-prozedura batzuen bilakaera teknologikoan duen eragina atzemanez. 

EI2.5 Elikagaien industrian erabilitako ingurune-kontrolerako eta -prebentziorako metodoak deskribatzea. 

EI2.6 Enpresako langileentzako motibazio-estrategiak ezartzea, enpresaren ingurumen-politikan ezarritako helburuak 

betetze aldera. 

EI2.7 Hondakinen, azpiproduktuen eta isurien tratamenduan, enpresetan gehien erabiltzen diren sistemak deskribatzea. 

A3: Elikagaien kutsadurako arriskuak dituzten eragiketen kontrol-prozedurak zehaztea eta aplikatzea, baita arriskuen eta 

kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemak ere. 
EI3.1 Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren kontzeptu orokorrak azaltzea, eta izan daitekeen akats bat 

puntu kritikotzat jotzeko jarraitutako pausoak zehaztea. 

EI3.2 Puntu kritikoen detekzioan erabilitako metodologia identifikatzea eta maneiatzea, puntu kritikoen kontrolak era 

existentziak elikagaien industriako prozesuetan duen garrantzia balioetsiz. 

EI3.3 Arriskuen azterketarako eta puntu kritikoen identifikaziorako eta kontrolerako plan bat lantzea eta ebaluatzea, 

elikagai zehatz bakoitzarentzat, ezarritako neurri orokorrak betez. 

EI3.4 Prozesua osatzen duten eragiketen sekuentziarekin lotutako arriskuak atzematea eta kontrol-puntu kritikoak diren 

zehaztea, erabaki-zuhaitzaren arabera. 

A4: Kontsumitzailearen segurtasuna bermatzeko produktu jakin batek bete behar dituen lege-eskakizunak eta kalitate-

araudiak aztertzea. 
EI4.1 Produktuari eragiten dion indarreko legeria betetzen dela egiaztatzea. 

EI4.2 Enpresako lanpostu guztietara hedatu dela egiaztatzea, produktuari eragiten dion indarreko legeriaren arabera. 

EI4.3 Borondatez eta nahitaez bete beharreko araudiak ezartzen direla egiaztatzea, horien arabera jardunez eta 

ziurtapena bermatuz. 

EI4.5 Kalitate-gaien inguruan homologaziorako, ziurtapenerako eta normalizaziorako erabilitako prozedurak eta 

dokumentazioa bereiztea. 

 

Edukiak: 

 
1. Kalitatea eta produktibitatea elikagaien industrian. 

- Funtsezko kontzeptuak: Nabaritako kalitate. Prozesuaren kalitatea. Produktuaren kalitatea. Zerbitzuaren kalitatea. 
- TQM. 

- PDCA zikloa. 

- Hobekuntza etengabea. Kaizen. 5S. 

2. Kalitatearen kudeaketa-sistema elikagaien industrian. 

- Plangintza, antolamendua eta kontrola. 

- Kalitatearen Kudeaketa Sistemaren dokumentu-euskarria: Kalitateari buruzko eskuliburua. Kalitate-prozedurak. 

Kalitatearen Kudeaketa Sistemen ziurtapena. 
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- Kalitate-kostuak: Kalitate-kostuen egitura. Kostuen datuen lorpenaren balioespena. 
- Normalizazioa, ziurtapena eta homologazioa. 

- Kalitatearen arloan indarrean dagoen nazioarteko araudia. 

- Ingurumen-kudeaketaren arloan indarrean dagoen nazioarteko araudia. 

- Kalitatea segurtatzeko sistemak Europan eta Espainian. 

- Bikaintasunaren ereduak (Malcom Baldrige; EFQM). Nazioarteko eta estatutako kalitate-sariak. (EFQM). 
- Kudeaketaren printzipioak prozesuen arabera. 

- Barne- eta kanpo-auditoriak. 

- Erosketen kalitatea. 

- Kalitatea produkzioan eta zerbitzuetan. 

- Logistikako eta salmenta-ondoko kalitatea: barne- eta kanpo-bezeroen erreklamazioak. 
- Bezeroaren gogobetetzearen ebaluazioa. 

- Trazabilitatea. 

3. Ingurumen-kudeaketa elikagaien industrian. 
- Ingurumen-kudeaketaren hastapenak. 

- Ingurumena: ebaluazioa eta egungo egoera. 
- Ingurumen-kudeaketaren plangintza, antolamendua eta kontrola. 

- Ingurumenaren Kudeaketa Sistemaren dokumentu-euskarria: Ingurumen-alderdien zehaztapena. Ingurumenaren 

kudeaketa-sistemen ziurtapena. 
- Ingurumen-kalitateko kostuak: Kalitate-kostuen egitura. Kostuen datuen lorpenaren balioespena. 
- Normalizazioa, ziurtapena eta homologazioa. 

- Kalitatearen arloan indarrean dagoen nazioarteko araudia. 

- Ingurumen-kudeaketaren arloan indarrean dagoen nazioarteko araudia. 

- Ingurumen-kalitatea segurtatzeko sistemak Europan eta Espainian. 

- Bikaintasunaren ereduak (Malcom Baldrige; EFQM). Ingurumen-kalitatearen arloko nazioarteko eta estatutako sariak. 

(EFQM). 

4. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia elikagaien industrian. 
- Elikagaien osasunaren eremuan indarrean dagoen legeria. 

- Europar Batasuneko lege-esparrua. 

- Espainiako lege-esparrua. 

- Autokontrol-eskuliburua. 

- Higiene-plan orokorrak (aldez aurreko eskakizunak): Giza kontsumorako balio duen edateko ura erabiltzea. Garbiketa 

eta desinfekzioa. Izurrien kontrola. 
- Instalazioen eta ekipamenduen mantentze-lanak. 

- Trazabilitatea, produktuen arakagarritasuna. 

- Manipulatzaileen prestakuntza. 

- Hornitzaileen ziurtapena. 

- Fabrikazio- edo maneiu-jardunbide egokien gida. 

- Hondakinen eta azpiproduktuen kudeaketa. 

- Garraioa (janari galkorrak). Enpresaren aldez aurreko eskakizun partikularrak. 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren zazpi printzipioak. 
- Dokumentazioa lantzea. 

- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren integrazioa enpresaren kalitate-sistemetan. 

5. Elikagaien industriarako borondatezko araudia. 
- Jatorri-deiturak (JD), indarreko erregelamendua, eta aplikatu beharreko bestelako barne-dokumentuak. 

- Identifikazio geografiko babestua (IGB), espezialitate tradizional bermatuak (ETB), berme-markak (BM), indarreko 

erregelamendua eta aplikatu beharreko bestelako barne-dokumentuak. 

- Araudi sektoriala (iberikoa, serranoa, behi-plegua). 

- Azken produktua lortzea produkzio integratuko jardunbideen arabera. 

- Azken produktua lortzea produkzio ekologikoko jardunbideen arabera. 

- Dagokion produktuan aplikatutako UNE arau sektorialak. 

- ISO 9000 eta 14000 arauak. 
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4. prestakuntza-modulua: 
PROZESUAK HARAGI-INDUSTRIAN 
 

Kodea: MF0765_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0765_3: Gizentzeko animaliak hiltzeko, prestatzeko eta zatitzeko 

prozesuak garatzea eta prozedura operatiboak zehaztea, baita haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko ere. 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gizentzeko animalien harreran, hilketan eta prestaketan eta kanalen zatiketan gauzatzen diren prozesuak aztertzea, 

baita haragi-industrian lortutako emaitzengan duten eragina ere. 
EI1.1 Hiltegientzat eta zatiketa-gelentzat erregelamenduan ezartzen diren baldintza higienikoak eta sanitarioak 

ezagutzea eta betearaztea. 

EI1.2 Gizentzeko espezie desberdinen eskakizunak identifikatzea garraiatzen direnean, ukuiluetan uzten direnean eta 

hiltegietan maneiatzen direnean, animalien ongizateari buruzko araudia kontuan hartuta. 

EI1.3 Espezie desberdinen hilketa- eta prestaketa-lineak osatzen dituzten eragiketak ezagutzea, baita establezimendu 

horietan jarduera arautzen duen araudia ere. 

EI1.4 Animaliak hiltegian hartzeko, eta kanalak eta haragi-piezak haragi-industrietara edo zuzeneko salmentako 

establezimendura garraiatzeko behar den dokumentazioa identifikatzea. 

EI1.5 Gizentzeko espezie desberdinak, hegaztiak eta ehiza, horien kanalak, haragi-piezak eta hondakinak, eta 

kontserbaziorako eta heltzerako beharrezko baldintzak bereiztea. 

EI1.6 Kanalak sailkatzea espezie bakoitzarentzat finkatutako koipe- eta osaera-parametroen (SEUROP) arabera, eta 

kanalak eta horien hondakinak indarreko araudiaren arabera markatzea. 

EI1.7 Animaliak maneiatzeko eta hiltzeko, kanalak prestatzeko, ganberetan hozteko eta kanalen heltzerako baldintzak 

erlazionatzea haragiak izan ohi dituen alterazioekin. 

EI1.8 Albaitari ofizialen antemortem eta postmortem ikuskapen-jardunetan laguntzeko jarduerak identifikatzea eta egitea, 

baita haragi-laginak ondoko azterketarako jasotzea ere. 

EI1.9 Arrisku-material espezifikoen eta giza kontsumora bideratzen ez diren animalia-jatorriko bestelako azpiproduktuen 

identifikazioa eta maneiua kudeatzea. 

EI1.10 Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren, aldez aurreko eskakizunen, eta trazabilitate-sistemaren 

berezko erregistroak eta datuen bilketa mantentzea. 

A2: Haragi-lehengaien eta haragi ez diren lehengaien, gai osagarrien eta bidean dauden produktuen ezaugarriak eta 

propietateak aztertzea, baita haragi-produktuen eta -prestakinen industriako prozesuetan duten eragina ere. 
EI2.1 Lehengaiak, osagarriak, materialak, bidean dauden produktuak, eta produktu amaituak identifikatzea haragi-

industrian. 

EI2.2 Haragi-produktu hartzituak lantzeko erabili beharreko errai-mota desberdinak ezagutzea eta hestebete 

bakoitzerako egokienak identifikatzea, lortu nahi diren kalitate-ezaugarrien arabera. 

EI2.3 Lehengai eta gai osagarri desberdinen erabilgarritasuna identifikatzea elaborazio-prozesuan eta ontziratzean, eta 

produktuen konposizioa eta etiketak zehazten dituen araudia interpretatzea. 

EI2.4 Kalitatea zehazteko eta haragi-industriako berezko haragiak, koipeak, odola, hondakinak, gai osagarriak, bidean 

dauden produktuak eta produktu amaituak sailkatzeko prozedurak, parametroak eta teknikak ezagutzea. 

EI2.5 Amaitutako produktuak elaborazio-prozesuan eta ontziratzean biltzen diren lehengai, osagarri, gehigarri eta 

material desberdinen ezaugarriekin erlazionatzea. 

EI2.6 Lantze-, ontze-, lehortze- eta biltegiratze-prozesuen barruan lehengai eta haragi-produktu eta -prestakin 

desberdinetan gertatzen diren eraldaketak eta bilakaera deskribatzea. 

EI2.7 Lehengaien, osagarrien, materialen, bidean dauden produktuen eta produktu amaituen biltegiratze-eskakizunak 

eta -bateraezintasunak eta iraungipenak identifikatzea, eta lokalek bildu behar dituzten baldintzekin eta egin beharreko 

zainketekin eta egiaztapenekin erlazionatzea. 

4 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

44

EI2.8 Produktu-mota horretan erabil daitezkeen gehigarriak eta elikagaien araudiak baimendutako dosiak identifikatzea. 

A3: Haragi-produktuak eta -prestakinak hartzeko eta lantzeko industria-prozesuak identifikatzea eta garatzea. 
EI3.1 Erabilitako prozesu eta prozedura nagusiak deskribatzea, osatzen dituzten oinarrizko etapak eta eragiketak 

aipatuz: 

- Haragiaren eta koipeen harrera eta sailkapena.- Haragia eta koipeak lortzea eta egokitzea. - Aldez aurreko 

tratamenduak.- Haragi-kontserbak eta -erdikontserbak lantzea. - Pateak, fianbreak, ore finak lantzea.- Haragi-

produktu freskoak lantzea.- Haragi-produktu gordin hartzituak lantzea. - Haragi gazituak eta ontzutuak lantzea. - 

Beroarekin tratatutako haragi-produktuak lantzea. - Plater prestatuak, kozinatuak eta aurrekozinatuak lantzea. 

Produktu ketuak lantzea.- Izoztuak, ultraizoztuak eta hotzekoak lantzea. - Produktu lehortuak, liofilizatuak lantzea. - 

Produktu irradiatuak lortzea.- Haragi-irinak lortzea.- Animalien janarirako haragi-produktuak lantzea. 
EI3.2 Etapa eta eragiketa bakoitzaren helburuak identifikatzea, eta lehengaiek eta produktuek pairatzen dituzten 

eraldaketekin erlazionatzea. 

EI3.3 Haragi-produktuen eta -prestakinen industrian erabilitako oinarrizko eragiketen eta tratamenduen oinarrian dauden 

printzipio fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak identifikatzea. 

EI3.4 Etapa eta eragiketa bakoitzari beharrezko makinak eta ekipamenduak, egikaritzeko baldintzak eta kontrolerako 

parametroak lotzea. 

EI3.5 Jatorri-deitura edo identifikazio geografiko babestua duten produktuen prozesatze-lanaren ezaugarri espezifikoak 

identifikatzea. 

A4: Haragi-produktuen eta -prestakinen industrian erabilitako ontziratze- eta enbalaje-prozesuak aztertzea, produktuarekin 

eta horren jomugarekin erlazionatuz. 
EI4.1 Kanpoan formatutako ontzietan oinarrituta egiten diren ontziratze-prozesuak eta -prozedurak deskribatzea, 

ontziaren egokitzapenean nahiz ontziratze-prozesuan erabilitako makinak eta ekipamenduak zehaztuz. 

EI4.2 Prozesuan zehar ontziaren aldibereko formazioarekin gauzatzen diren ontziratze-prozesuak eta -prozedurak 

deskribatzea, kasu bakoitzean erabilitako makinak eta ekipamenduak zehaztuz. 

EI4.3 Haragi-produktuen eta -prestakinen industrian gauzatutako enbalaje-prozesu nagusiak deskribatzea, babestu 

beharreko produktuarekin eta horren jomugarekin erlazionatuz, eta makinak eta ekipamenduak zehaztuta. 

EI4.4 Ontziratze-materialetan edo -baldintzetan izaten diren aldaketen ondorioak erlazionatzea produktuen ondoko 

kontserbazioarekin eta segurtasunarekin. 

A5: Haragi-produktuen eta -prestakinen alterazio-prozesuak, kausa eragileak, ondorioak eta dagozkion prebentzio-neurriak 

deskribatzea. 
EI5.1 Haragi-produktuen oinarrizko konposizioa identifikatzea eta konparatzea, eta horien osagai espezifikoak eta 

propietate partikularrak bereiztea. 

EI5.2 Haragi-produktuen eta -prestakinen nutrizio-kalitatea eta -balioa kalkulatzea eta konparatzea. 

EI5.3 Haragi-produktuetan eta -prestakinetan aurkitzen diren mikroorganismo- eta parasito-mota nagusiak, horien 

bizitza-baldintzak eta ugalketa- eta transmisio-mekanismoak, eta eragiten dituzten eraldaketak zehaztea. 

EI5.4 Haragi-produktuetan eta -prestakinetan alterazioak eragiteko gai diren agente fisikoak eta kimikoak ezagutzea. 

EI5.5 Haragi-produktuen eta -prestakinen konposizioan edo propietateetan izaten diren aldaketak erlazionatzea kalitatea 

eta nutrizio-balioa galtzearekin edo murriztearekin, eta, hala badagokio, eragin ditzaketen intoxikazioekin edo 

toxiinfekzioekin. 

EI5.6 Araudiak instalazioentzat, ekipamenduentzat, eta haragi-produktuak eta -prestakinak lantzen edo manipulatzen 

dituzten pertsonentzat ezartzen edo gomendatzen dituen higiene-eskakizunak justifikatzea. 

EI5.7 Araudia interpretatzea, eta hobekuntzak egitea haragi-industrietako higiene-jardunbide egokien gidetan. 

A6: Haragi-produktuen eta -prestakinen fabrikazio-prozesuarekin, hilketa-, prestaketa- eta zatiketa-prozesuarekin, eta 

produktuarekin lotutako dokumentazio teknikoa aztertzea eta lantzea. 
EI6.1 Produktuarekin edo prozesuekin lotutako dokumentuetan erabilitako terminologia eta sinbologia eta horren 

esanahia identifikatzea. 

EI6.2 Haragi-produktuen eta -prestakinen industrian fabrikatutako produktuekin lotutako dokumentazioa ezagutzea eta 

interpretatzea. 

EI6.3 Prozesuen garapenean eta prozeduren ezarpenean erabilitako dokumentazioa zehaztea eta betetzea. 

EI6.4 Hainbat prozesurekin lotutako faseen, blokeen, barren, produktu-fluxuen, eta abarren diagramak grafikoki 

irudikatzea. 

EI6.5 Zatiketa- eta elaborazio-prozesuen errendimenduei dagozkien kostu-dokumentuak eta kalkuluak egitea. 
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EI6.6 Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemen eta trazabilitate-sistemen jarraipenari dagozkion erregistroak 

betetzea eta gainbegiratzea. 

 

Edukiak: 
1. Haragi-produktuen eta -prestakinen ezaugarri bromatologikoak. 

- Osagai kimikoak eta funts-gaiak. Ezaugarriak. 
- Haragi-produktuak eta nutrizioa. 

- Haragi-produktuen alterazioa. 

- Haragia produzitzeko animaliak. 

- Gizentzeko espezie, hegazti eta ehiza-espezie nagusiak. 

- Anatomiako eta fisiologiako oinarriak. 

- Hobekuntza genetikoa, arraza puruak eta industria-gurutzatzeak lortzea, produkzioaren hobekuntza granjan. 

2. Hiltegiak eta zatiketa-gelak, eta ehiza manipulatzeko establezimenduak. Hiltegietako baldintza 
teknikoak eta sanitarioak. Elikagaien segurtasuna: Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistema 
bat garatzea. Sailkapenak. 

- Animalien harrera hiltegietan. «Ante mortem» ikuskapena: Helburuak, ekintzak eta horien ondorioak. 

- Animalien hilketa eta prestaketa: Eragiketen sekuentzia eta araudia. Zorabiatzea edo intsentsibilizazioa. Odolustea edo 

lepo-egitea, «post mortem» ikuskapena: Helburuak, ekintzak eta horien ondorioak. 
- Kanalen merkataritza-sailkapena. 

- Trazabilitatea. Hilketa-lotearen definizioa. 
- Zatiketa-gelaren baldintza teknikoak eta sanitarioak. 

- Lanabesak. 

- Behien, zaldien, txerrien, ardien, ahuntzen, hegaztien, untxien eta ehizaren hezurgabetzea eta zatiketa. 

- Hilketaren eta zatiketaren azpiproduktuak: Azpiproduktuen kategoriak.- Biltegiratzea eta kudeaketa. 
- Hotz-katearen garrantzia hiltegietan eta zatiketa-geletan. 

3. Haragia. Ezaugarriak. Haragiaren teknologia. Gozagarriak eta espezieak. 

- Haragia: Kontzeptua. 
- Haragi desberdinen ezaugarriak: behia, ardikia, ardia, ahuntza, txerria, zaldia, ehizako hegaztiak. Haragiaren ezaugarri 

organoleptikoak: . 
• Haragiaren pHaren garrantzia (akatsekin lotua). 

- Ura, koipea, kolorea, trinkotasuna, testura, samurtasuna eta usaina atxikitzeko gaitasuna. 

- Tenperaturaren eragina. 

- Haragiaren akatsak: alterazio nagusiak:  
• PSE (zurixka, zurbila, biguna eta exudatiboa, txerri-haragiaren akatsak). 

• DFD (gogorra, lehorra eta iluna, behi-haragiaren akatsak). 

• Eragina haragi-produktu desberdinak lantzeko prozesuan. (pH-a, tenperatura, estresa, prozesu 
partikularrak, hala nola garraioa, aldez aurreko gidatzea, zorabiatzea, odolustea...). 

- Muskulu-ehuna. Haragiaren teknologia: 
• Eraketa histologikoa. 

• Konposizio kimikoa. 

• Haragiaren heltze-prozesua. 

• Haragiaren ezaugarri organoleptikoak. 

• Jateko hondakinen ezaugarriak. Koipeak. 
- Haragiaren kontserbazioa: 

• Kontserbazio-metodoak. 

• Ekipamendu espezifikoak, horien osaera, erregulazioa, garbiketa, erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 

- Gozagarriak, espeziak, gehigarriak eta bestelako osagarriak: 

• Sailkapena eta identifikazioa. 

• Ezaugarriak. 

• Jarduna prozesuetan eta produktuetan. 

• Araudia. Kea. Erraiak. Mikrobio-hazkuntzak. 
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- Gehigarriak. Indarreko legeriak baimendutako gehigarriak. 
- Alergenoak (glutena, kakahueteak...). 

- Lehengaiak eta gai osagarriak: grapak, plastikoak eta kartoia. 

4. Prozesuen garapena. Funtsak eta oinarrizko eragiketak haragi-produktuen eta -prestakinen industriako 
prozesuetan. 

- Oinarrizko kontzeptuak. Teknikak eta dokumentazioa. 
- Dokumentazioaren kudeaketa. 

- Ekipamenduak eta makinak. 

- Gaien, fluidoen eta beroaren transferentziarako printzipio fisiko-kimikoak. 

- Prozesuen eragiketa komunak. Ekipamenduak eta erabilitako makinak. Funtzionamendu-printzipioak. 
- Instalazioen eta ekipamenduen garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa. 

- Instalazioen eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak. 

- Manipulazio-jardunbide egokiak (MJE), fabrikazio-jardunbide egokiak (FJE). 

- Autokontrol-sistemak. 

5. Elaborazio-prozesuak. Dokumentazioa. Eraldaketak, prozedurak eta ekipamenduak: 
- Industria-prozesuen motak. 

- Dokumentazioa. 

- Dokumentazioaren kudeaketa. 

- Haragi-piezak prestatzeko prozesua: sailkapena, zatiketa, desizoztea, masajea ematea, zatitzea, txikitzea. 
- Haragi-kontserben eta -erdikontserben fabrikazio-prozesuak. 

- Haragi-produktu eta -prestakin freskoak lortzeko prozesuak: haragi-piezak, xerratan zatitzea, haragi txikituak. Gela 

zuriak. 
- Haragi-produktu egosiak, haragi-produktu gordin onduak, hotzeko produktuak, produktu izoztuak eta ultraizoztuak, 

gazituak eta haragi ontzutuak, ketuak, produktu kozinatuak eta aurrekozinatuak, hestebeteentzako ore finak, 

fianbreak eta pateak, eta haragi-produktu lehortuak lortzeko prozesuak. 

- Haragi-irinak lortzeko sistemak. 

- Gelatinak lantzeko prozesua. 

- Konpainiako animalientzako janaria lantzeko prozesuak. 

- Saltsak eta estaldura-likidoak prestatzeko prozedurak. 

6. Bidean dauden produktuak eta produktu amaituak. 
 Motak, izenak. 

- Kalitateak. Erregelamentazioak. 
- Kontserbazioa. 

- Ontziak eta ontziratze-, etiketatze- eta enbalaje-materialak. 

- Haragi-produktuen eta -prestakinen industriako bestelako hornikuntzak. 

- Amaitutako produktuaren ikuskapena. 

- Laginketak. - Produktuaren kalitatea. 

7. Ontziratze- eta enbalaje-prozesuak. 
- Ontziratze-prozedurak. 

- Enbalaje-prozedurak. 

- Etiketak eta errotulazioa. 

- Haragi-produktuen eta -prestakinen garraioa eta kontserbazioa. 

8. Kostu-dokumentuak. 
- Kostu-dokumentuaren kontzeptua. 

- Merkataritza-marjinak eta salmenta-prezioa. 

- Errendimenduen kalkulua (produktuaren bizitza). 

9. Haragi-produktuen eta -prestakinen produkzioari eta merkaturatzeari aplikatu beharreko 
erregelamentazio teknikoak eta sanitarioak. Jatorri-deiturak eta haragiaren bestelako kalitate-markak. 

- Araudia. Neurri higienikoen eta sanitarioen paketea (852/2004, 853/2004 (EE) araudiak, 178/2002 ED, eta 2073/2005 

eta 2075/2005 ED). 
- Haragi-produktuen eta -prestakinen alterazioak. Fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak. 
- Fabrikazio-, garraio- eta biltegiratze-akatsak. 

- Haragi-produktuen eta -prestakinen jatorri-deiturak. Araudi espezifikoa. Aitortutako bestelako kalitate-kalifikazioak. 



 
 

Haragi-industriak 

 
 

 
 

47 

- Haragiaren eta haragi-produktuen kalitate-arauak. 

- Produktu iberikoen kalitate-araudia. 

- Identifikazio geografiko babestua (IGB), ETB, BM. 

- Identifikazioak eta etiketak. 

 

 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua: 
HARAGI-PRESTAKINAK LANTZEA 
 

Kodea: MF0766_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0766_3 Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzea eta horien produkzio-

sistema automatikoak kontrolatzea, baita animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa ere. 

 

Iraupena: 120 ordu 
 

 

5.1 prestakuntza-atala 

MAKINAK ETA INSTALAZIOAK HARAGI-PRODUKTUAK LANTZEAN 

 

Kodea: UF0830 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produkzio-ekipamenduen eta -makinen funtzionamendua eta premiak deskribatzea, eta lehen mailako mantentze-
eragiketak gainbegiratzea. 

EI1.1 Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzean eta ontziratzean erabilitako makina- eta ekipamendu-mota 
desberdinak sailkatzea horien funtzionamendua arautzen duten oinarrizko printzipioen eta elementuen arabera. 

EI1.2 Haragi-industrian erabilitako makina- eta ekipamendu-mota orokorren funtsezko osaera deskribatzea. 

EI1.3 Makinen eta ekipamenduen osagaien artean bereiztea zeintzuk diren ohizko mantentze-lanak behar dituztenak 
edo zeintzuk aldizkako ordezkatzea behar dutenak. 

EI1.4 Mantentze- eta konponketa-lantzat jo daitezkeen eragiketak bereiztea, eta, horien barruan, lehen mailako gisa 
sailkatzen direnak. 

EI1.5 Makina eta ekipamendu erabilgarrien erabilera- eta mantentze-argibideak interpretatzea, eta horien 
funtzionamendua kontrolatzeko behar beharreko dokumentazioa eta datuak ezagutzea. 

EI1.6 Lehen mailako mantentze-eragiketetan erabilitako erremintak eta lanabesak identifikatzea eta maneiatzea. 

EI1.7 Makina eta ekipamendu adierazgarrienak erabiltzen direnean gehien agertzen diren anomaliak eta horien sintomak 
deskribatzea, betiere zuzenduak izateko zerbitzu espezializatuen esku-hartzea behar dutenak bereiziz. 

EI1.8 Ekipamendu edo makina erabilgarriei edo xehetasunez deskribatutakoei buruz, edo horien osagaiei buruz, behar 
bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 
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- Erabiliko diren ekipamenduak eta makinak, horien aplikazioak eta funtzionamendua deskribatzea. 
- Lehen mailako mantentze-premiak ezagutzea. 
- Mantentze-eragiketak gauzatzeko erreminta edo material egokienak hautatzea. 
- Lehen mailakotzat har daitezkeen eragiketa desberdinak azaltzea eta egitea, dagokion mantentze-egutegian 

aurreikusiak. 
- Hala badagokio, esku-hartzearen ondoren, bidezko funtzionamendu-egiaztapenak egitea. 

A2: Makinen eta prozesuen ur-, aire-, hotz-, bero- eta elektrizitate-eskakizunak zehaztea, eta horien hornidura ziurtatzen 
duten zerbitzu osagarrien operatibitatea eta mantentze-lanak gainbegiratzea. 

EI2.1 Beroa, airea eta hotza produzitzeko, ura tratatzeko eta eroateko, potentzia mekanikoa transmititzeko, eta energia 
elektrikoa banatzeko eta erabiltzeko sistemen eta ekipamenduen funtzionamendua eta ahalmenak deskribatzea. 
EI2.2 Zerbitzu osagarrien aplikazio desberdinak lotzea instalazio bateko elaborazio-prozesuen eta makinen 
eskakizunekin. 
EI2.3 Produkzio-ekipamenduen premiak eta kontsumoak erlazionatzea zerbitzu osagarrien ahalmenekin, eta 
arrazionalizazio-neurriak ondorioztatzea horien erabileran, baliabide energetikoak nahiz hidrikoak optimizatuz. 
EI2.4 Zerbitzu orokorrak eta osagarriak erabiltzeko segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI2.5 Zerbitzu osagarrietan bildutako ekipamenduen erabiltzaile-mailako mantentze-eragiketak ezagutzea eta egitea. 
EI2.6 Instalazio osagarrien abiarazte- eta gelditze-eragiketak egitea, aurreikusitako sekuentziari jarraikiz eta elaborazio-
prozesuaren barruan bete behar duten funtzioa kontuan hartuta. 
EI2.7 Zerbitzu osagarrien ekipamenduen kontrol- eta erregulazio-elementuak maneiatzea eta operatibitatea egiaztatzea. 
EI2.8 Zerbitzu osagarrien funtzionamendu anomaloak adieraz ditzaketen seinaleak ezagutzea (alarmak, soinu 
desegokiak, erritmo okerrak), horien arrazoiak identifikatzea, eta hartu beharreko neurriak ebaluatzea. 

A3: Laneko higiene- eta segurtasun-arauen eta larrialdi-arauen aplikazioa kontrolatzea haragi-produktuak eta -prestakinak 
lantzeko prozesuaren eragiketetan. 

EI3.1 Haragi-industrian ezarritako higiene- eta segurtasun-arauak eta -neurriak ezagutzea eta interpretatzea. 
EI3.2 Lanpostuan, pertsonentzat eta materialentzat arriskutsuak izan daitezkeen ohiturak eta portaerak zuzentzea. 
EI3.3 Erregelamenduzko segurtasun- eta larrialdi-seinaleak eta -neurriak identifikatzea haragi-produktuak lantzeko 
linean edo instalazioan, leku egokietan kokatuak daudela egiaztatuz. 
EI3.4 Prozesuaren eragiketetan eta lanetan higiene- eta segurtasun-arauak betetzen direla egiaztatzea, eta, hala 
badagokio, ikusitako anomaliak zuzentzea. 
EI3.5 Izan daitezkeen larrialdi-egoerak interpretatzea eta aurreikusitako erantzunak deskribatzea, gorabehera horientzat 
ezarritako baliabideak eta jardunak erabiliz. 
EI3.6 Kutsadura bidez hiltegi batean har daitezkeen lanbide-gaixotasun desberdinak ezagutzea, eta prebentzio-neurri 
egokienak identifikatzea eta aplikatzea. 
EI3.7 Laneko istripu bati buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauden kasu praktiko batean: 

- Egin beharreko alarmak, abisuak eta laguntza-eskaerak ezagutzea. 
- Lehen laguntzak aplikatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
- Bidezkoa izanez gero, egin beharko liratekeen lekualdaketak zehaztea, baita forma eta baliabide egokiak ere. 
- Istripuaren txostena edo partea prestatzea, horretarako ezarritako argibideei jarraikiz. 

A4: Haragi-industriako higiene pertsonaleko arauak eta garbiketako, desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-
garbiketako sistemak aplikatzea. 

EI4.1 Produktu- eta sistema-mota desberdinak erlazionatzea haragi-produktuak lantzeko prozesuetan desagerrarazi 
beharreko hondakinen berezko ezaugarriekin. 
EI4.2 Haragi-produktuak biltegiratzeko eta prozesatzeko eremuen beharrezko garbiketako, desinfekzioko, intsektu-
garbiketako eta arratoi-garbiketako baldintzak identifikatzea. 
EI4.3 Ontziratzeko eta enbalajeko gunearen, ekipamenduen eta makinen garbitasun-baldintzak ezartzea, ekipamendu 
osagarriak barnean hartuta. 
EI4.4 Haragi-produktuak lantzeko prozesu baten garapenaren behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Garbiketa-produktuak eta aplikazio-sistema egokiena identifikatzea. 
- Garbiketa-plana ezartzea eta hori betetzeaz eta kontrolatzeaz arduratzea. 
- Haragi-industriaren instalazioetan eta eremuetan, desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketak 

planak zehaztea, izan daitezkeen infekzio-fokuak eta zikinkeriaren metatze-puntuak atzemanez. 
- Higiene pertsonaleko eta segurtasuneko neurri espezifikoak hartzea produktuen manipulazioan eta makinen eta 

ekipamenduen maneiuan. 
- Elaborazio-prozesuaren hasieran eta amaieran erabilitako ekipamenduen garbiketa eta desinfekzioa 

gainbegiratzea. 
- Instalazioen desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako eragiketen egikaritzea gainbegiratzea. 
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EI4.5 Araudiak instalazioentzat, ekipamenduentzat, eta haragi-produktuak eta -prestakinak lantzen edo manipulatzen 
dituzten pertsonentzat ezartzen dituen higiene-eskakizunak justifikatzea. 
EI4.6 Higiene pertsonaleko eta orokorreko neurrien eraginkortasuna aztertzeko ikuskapen-jarraibideak ezartzea. 

 

Edukiak: 
1. Makinak eta ekipamenduak haragi-produktuen eta -prestakinen industrian. 

- Animalien hilketan, prestaketan eta zatiketan erabiltzen diren makinak eta ekipamenduak. Deskribapena eta 
ezaugarriak. 

- Hiltegian eta prestaketa- eta zatiketa-gelan maiz erabiltzen diren lanabesak eta elementuak. Maneiua eta 
erabiltzean kontuan hartu beharrekoak. 

• Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko makinak eta ekipamenduak. Deskribapena, 
funtzionamendua eta arriskuen prebentzioa. 

• Haragi-produktuen prestaketa- eta lantze-eragiketetan biltzen diren makinen, lanabesen eta 
ekipamenduen oinarrizko osaera. 

- Haragi-produktuen prestaketako eta lantzeko ekipamenduen, makinen eta osagarrien ohizko mantentze-lanak. 
Lehen mailako mantentze-lanen jarraipena eta kontrola. 

- Funtzionamenduaren kontrola. Lan-dokumentuen eta -argibideen jarraipena. 
- Makinen eta ekipamenduen funtzionamenduan gerta daitezkeen akatsak eta anomaliak. Barne-konponbideak eta 

kanpoko zerbitzuak behar dituzten konponbideak. 
- Haragi-produktuak lantzeko ekipamenduak aktibatzen eta erregulatzen dituzten eta horietan esku hartzen duten 

osagai elektronikoak. 
- Makinen eta ekipamenduen erlazioa zerbitzu osagarriek ematen dituzten energia- eta ur-iturriekiko. 

- Haragi-piezak eta -produktuak ontziratzeko, etiketatzeko eta paketatzeko makinak eta ekipamenduak. Ezaugarriak, 
funtzionamendua eta kontrola. 

2. Instalazioak eta zerbitzu osagarriak haragi-industrian. 
- Beroaren sorrera (ura eta lurruna). Erregaiak eta tangak. Instalazio-baldintzak. Maneiuan kontuan hartu 

beharrekoak. Lurrun-galdarak. 
- Ur beroa eta lurruna lantze-ekipamenduetara eroatea. Banaketaren kontrolak. 
- Bero-trukagailuak. Funtzionamendua eta erabilera. 
- Aire-produkzioa. Funtzionamendu pneumatikoak eta erabilera. Aire konprimitua produzitzeko konpresoreen 

oinarriak. 
- Ur hotzaren tratamendua eta eroapena. Erabilera haragi-industrian. 
- Potentzia mekanikoko produkzioa. Transmisio-kateak eta bestelako aplikazioak - Motor elektrikoak. 

Funtzionamendua eta instalazioak: Poleak, erreduktoreak, engranajeak, abiadura-aldagailuak, ardatzak. 
- Hotza produzitzeko instalazioak. Oinarriak. Fluidoak, konpresoreak, lurrungailuak, kondentsadoreak, hozte-

dorreak, balbulak... 

- Hotzaren aplikazioak haragi-industrian. Ganberak eta tunelak. Kontrol-mekanismoak. 
- Zerbitzu osagarriak eta horien aplikazioak prestaketa- eta zatiketa-eragiketetan, eta haragi-produktuak lantzeko 

prozesuetan. Ikuspegi orokorra eta alderdi partikularrak. 
- Baliabide energetikoen eta hidrikoen optimizazioa. Arrazionalizazio- eta aurrezpen-neurriak. 
- Segurtasun-neurriak eta -gailuak zerbitzu osagarrietan. Ekipamendu eta instalazio osagarrien banaketaren eta 

erregulazioaren identifikazioa. 
- Zerbitzu osagarrien lehen mailako mantentze-lanak. Ezohiko funtzionamenduak detektatzea eta neurri 

zuzentzaileak ebaluatzea. 

3. Laneko higienea eta segurtasuna haragi-produktuak lantzean. 
- Higieneri eta segurtasunari buruzko araudi orokorra elikagaien industrian. 
- Haragi-industriarentzako araudi partikularra: 

• Lege-araudi horizontala eta bertikala. 

• Higiene-jardunbide egokien gidak haragi-produktuen prestaketan eta lantzean. 

• Higiene pertsonala: Jantziak, garbitasun pertsonala, objektu pertsonalak, lan-ohiturak. 
- Arriskua dakarten portaerak eta egoera bereziak. 
- Lan-guneen eta lan-eremuen ezaugarriak. 

• Azalerak: materialak eta eraikuntza. Ibilbideak eta sarbideak. 
• Kolore adierazgarriak. Instalazioen eta ekipamenduen banaketa espazioetan. 
• Aireztapena, argiztapena, higiene-zerbitzuak. 
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• Kanpoaldearekiko kontakturako guneak. Isolamendu-elementuak, ebakuazio-gailuak. 
- Erregelamenduzko segurtasun- eta larrialdi-seinaleak eta -neurriak haragi-produktuak lantzeko linean edo 

instalazioan. Larrialdiak eta erantzuteko esku-hartzeak. 
- Lanbide-gaixotasun ohikoenak hiltegietan, zatiketa-geletan edo haragi-produktuak lantzeko instalazioetan. 

Prebentzio-neurriak. 
- Istripuetarako jardunak. Lehen laguntzak. 
- Istripuen txostenak eta parteak lantzea. 

- Lantokiaren eta instalazioen garbiketa orokorra. Argibide-eskuliburuak. 
- Hondakinak desagerraraztea. Hustuketa. Ingurune-babesa. 
- Desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako planak: Produktuak eta materialak. 
- Kanpoko laguntza. 

 
 

5.2 prestakuntza-atala 
HARAGI-PRODUKTUAK LANTZEKO ERAGIKETEN KONTROLA 
 
Kodea: UF0831 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB4, LB5, LB6, LB7 eta LB10 lanbide-

burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Haragi-industriako lehengaien eta gai osagarrien harrerako, hautaketako, kontserbazioko eta barne-banaketako lanak 
identifikatzea eta egitea. 

EI1.1 Gizentzeko haragien, koipeen, erraien eta haragi-produktuak prestatzeko eta lantzeko prozesuan biltzen diren 
gainerako gaien harrerako, hautaketako, kontserbazioko eta barne-banaketako lanak gainbegiratzea. 
EI1.2 Sartzen diren lehengaiekin eta gai osagarriekin batera joan behar duen dokumentazioa eta horren edukia 
aztertzea eta betetzea. 
EI1.3 Espezie eta haragi-pieza desberdinak ezagutzea, haragien eta koipeen ezaugarri organoleptikoak zehaztuz. 
EI1.4 Kanalak eta haragi-piezak sailkatzea, beren merkataritza-kategoriaren arabera. 
EI1.5 Garraiobidearen baldintzak egiaztatzea eta balioestea, etiketak eta errotuluak kodetzeko sistemak eta ikurrak 
interpretatuz. 
EI1.6 Sartzen diren salgaiak markatzea, gero identifikatzea eta lokalizatzea ahalbidetzeko. 
EI1.7 Jasotako gaiak behar bezala despaketatzea edo bilgarria kentzea. 
EI1.8 Aldez aurreko hautaketa-, garbiketa-, prestaketa- edo tratamendu-metodoak aplikatzea lehengaiei, dagokion 
ekipamenduak operatuta prozesuan txertatzea ahalbidetzeko. 
EI1.9 Haragi-industriako lehengaien eta gai osagarrien harreraren behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, 
ondoren prozesatu ahal izateko. 

- Akatsak edo desadostasunak identifikatzea eta balioestea sartzen diren lehengaien egoeran, kantitatean edo 
kalitatean, eta horien onarpenari, pentsatutako erreserbei edo ukapenei buruzko txostena ematea. 

- Salgaiak kanpoko garraiobideetatik deskargatzeko elementuak maneiatzea, eta, hala badagokio, biltegian behar 
bezala kokatzea. 

- Sartzen diren gaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintzak finkatzea eta kontrolatzea. 
- Instalazioaren biltegiko, lantzeko eta lekualdaketako barne-hornikuntzak betetzea. 
- Lehengaien biltegirako sarreren eta irteeren erregistroak egitea, eta izakinen maila justifikatzea. 

EI1.10 Higiene- eta segurtasun-neurri espezifikoak hartzea haragi-lehengaien eta gai osagarrien manipulazioan eta 
ekipamenduen maneiuan. 

A2: Haragi-lehengaien aldez aurreko tratamenduak identifikatzea eta kontrolatzea (haragi-piezak eta kanalak hautatzea, 
garbitzea eta zatitzea), ondoren industrian edo merkataritza-establezimenduetan erabilia izateko aldez aurretik ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 

EI2.1 Gizentzeko espezieen haragi-pieza, hondakin eta kanal desberdinak zehaztea eta sailkatzea, harategietan edo 
haragi-industrian erabiltzekoak diren arabera. 
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EI2.2 Zatiketa, pieza txikien lorpena, xerratan zatitzea, zatikatzea edo piezak txikitzea programazioaren arabera egiten 
dela egiaztatzea, higiene-araudia betez eta ahalik eta errendimendu handienarekin ekinez. 
EI2.3 Haragi-produktu jakin baten lehengai gisa erabiliak izateko egokiak ez diren zatiak haragi-piezetatik behar bezala 
kentzen direla kontrolatzea, hala nola haragi HBEak (hits, bigun eta exudatiboa), GTLak (gogor, tinko eta lehorra) edo 
haragi odoltsuak, eta bestelakoak. 
EI2.4 Haragi-piezen manipulazio zuzena eta zatitzean eta txikitzean erabilitako lanabesen higienea zaintzea, horien 
kutsadura gurutzatuak saihesteko. 
EI2.5 Zatiketa-gelaren eta lantegiaren edo produktuak lantzeko instalazioaren tenperatura gainbegiratzea, lan-
instalazioetan ezarritako estandarren barruan manten dadin. 
EI2.6 Izoztuak hartu diren gaien kasuan, desizozte-prozesua tenperatura- eta denbora-parametro egokiei jarraikiz egiten 
dela egiaztatzea. 
EI2.7 Trazabilitatearen kontrola haragiaren eta haragi-produktuen eta -prestakinen egokitzapenaren barruan une oro 
mantentzen dela egiaztatzea. 
EI2.8 Albaitariaren ikuskapen ofizialeko berezko lanetan laguntzea. 

A3: Haragi-produktuak eta -prestakinak egonkortzeko substantzien prestakuntza eta txertatzea kontrolatzea (hala nola 
gazitzeak, estaldura-likidoak, saltsak, olioak, soluzio kontserbagarriak, gehigarriak, espeziak, starter hazkuntzak, ke 
likidoak), laneko argibideen arabera. 

EI3.1 Egiaztatzea zein osagaiek (hala nola gatza, ontzeko gatzak, olioak, ongailuak, gozagarriak, espeziak eta 
gehigarriak) betetzen dituzten beharrezko eskakizunak eta zeintzuk erabiltzen diren formulazioan adierazitako dosiekin, 
eta, gehigarrien kasuan, indarreko legeriak adierazitako dosiekin. 
EI3.2 Formulazioari jarraikiz, gazitze lehorren, gesalen, adoboen, estaldura-likidoen eta soluzio kontserbagarrien 
prestakuntza gainbegiratzea. 
EI3.3 Aplikazio-baldintzak eta ekipamenduak erabili beharreko metodoaren arabera hautatzea (murgiltzea, injektatzea, 
masajea ematea, dosifikatzea), eta laneko argibideen eta prozedura-eskuliburuaren arabera. 
EI3.4 Parametroak (denbora, kontzentrazioa, dosiak, barneratzea) onartutako marjinen barruan mantentzen direla 
egiaztatzea, eta desbideratzeen kasuan, eragiketaren argibideetan ezarritako neurri zuzentzaileak hartzea. 
EI3.5 Plater aurrekozinatuak eta kozinatuak lantzeko mota desberdinetako saltsek beren berezko loditasuna, zaporea 
eta kolorea hartzen dutela egiaztatzea, ezarritako espezifikazioei jarraikiz. 
EI3.6 Hestebete batzuk ontzeko erabilitako hazkuntza abiarazleak egokiak direla eta teknologikoki dosi egokietan 
erabiltzen direla egiaztatzea. 
EI3.7 Arreta jartzea produktuaren trazabilitatea produkzio-prozesu osoan manten dadin, erregistroak zehaztapen 
egokiarekin egiten direla egiaztatuz. 

A4: Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko teknikak aplikatzea (kontserbak, erdikontserbak, gazitzeak, azidotzea, 
izoztea, hoztea, lehortzeak, pateak, plater kozinatuak eta aurrekozinatuak, ketuak, kontzentratu proteinadun testurizatuak, 
eta bestelakoak), produkzio-makinak eta -ekipamenduak behar bezala erabiliz, eta kalitate-autokontrola gauzatuz finkatutako 
erreferentzien arabera. 

EI4.1 Prozesua osatzen duten eragiketen sekuentziak ezagutzea, eta bakoitzarekin behar diren makinak, ekipamenduak 
eta langileak lotzea. 
EI4.2 Eragiketa bakoitzerako egikaritze-baldintzak, kontrolatu beharreko parametroak (denborak, tenperaturak, 
hezetasun erlatiboa, airearen abiadura eta bestelakoak), horien balio egokiak eta desbideratzeen kasuan egin beharreko 
jardunak identifikatzea. 
EI4.3 Prozesuan erabiltzen diren makinak eta ekipamenduak doitzea, beharrezko garbiketak, doikuntzak eta lanabes-
ordezkapenak eginez. 
EI4.4 Prozesuan sartzen diren lehengaien eta gai osagarrien edo produktu erdieraldatuen ezaugarriak berrikustea, 
egokiak direla egiaztatzeko. 
EI4.5 Substantzien prestakuntza eta txertatzea kontrolatzea (gazitzeak, adoboak, ontzeko gatzak, starter hazkuntzak, 
estaldura-likidoak, olioak, soluzio kontserbagarriak) 
EI4.6 Kalitate-kontroletan baztertutako produktuen, azpiproduktuen eta hondakinen hustuketa modu egokian egiten dela 
zaintzea, behar ez diren metatzeak edo kutsadurak saihestuz. 
EI4.7 Laginak hartzea puntuetan, markatutako maiztasunarekin eta baldintzekin, eta laginak prestatzea zuzenean 
irakurtzeko edo laborategira bidaltzeko. 
EI4.8 Lortutako emaitzak eta espero zirenak konparatzea, desbideratzeak interpretatuz eta, hala badagokio, jardun 
egokiak gauzatuz. 
EI4.9 Trazabilitate-erregistroak betetzea, baita arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemekin lotutako erregistro 
guztiak ere. 
EI4.10 Landutako produktuak kalitate-argibideetan zehazten diren espezifikazioekin bat datozela egiaztatzea. 
EI4.11 Haragi-produktu baten lantzearen behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean. 

- Prozesuaren elikadura ziurtatzea puntu, une eta kantitate egokietan. 
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- Prozesuaren abiaraztea eta gelditzea gauzatzea, ezarritako eragiketen sekuentziari jarraikiz. 
- Prozesuaren martxa kontrolatzea, dagokion probak eta egiaztapenak eginez, eta lortutako neurketen arabera 

behar bezala jardunez. 
- Kalitate-proba espezifikoak gauzatzeko eskatutako jarduerak eta ekipamendua identifikatzea. 
- Neurketa- eta kontrol-ekipamenduen funtzionamendua eta zehaztapena egiaztatzea, ezarritako maiztasunarekin. 
- Egindako probak eta izandako emaitzak dokumentatzea, higiene-planaren erregistro guztiak mantenduz. 

A5: Haragi-produktuen eta -prestakinen ontziratze- eta enbalaje-eragiketak kontrolatzea, ekipamendu erabilgarrien maneiua 
eta amaitutako produktuen biltegiratzea egiaztatuz. 

EI5.1 Haragi-produktu baten ontziratze- eta enbalaje-prozesua osatzen duten eragiketen sekuentzia ezagutzea, eta 
eragiketa bakoitza beharrezko ekipamenduekin lotzea. 
EI5.2 Prozesuan erabiltzen diren makinak doitzea, beharrezko garbiketa-lanak, doikuntzak eta formatu-aldaketak eginez, 
eta kontrolatu beharreko parametroak, horien balio egokiak eta desbideratzeetan egin beharreko jardunak zerrendatzea. 
EI5.3 Prozesuan biltzen diren ontzien, ontziratze-materialen, enbalajeen eta enbalaje-materialen ezaugarriak 
deskribatzea, horien egokitasuna egiaztatzeko. 
EI5.4 Prozesuaren martxa ona kontrolatzea, betetzean, ixtean, etiketatzean, formatuan eta aurkezpenean ezarritako 
probak eta egiaztapenak eginez, eta behar bezala jardunez lortutako neurketen arabera. 
EI5.5 Kalitate-kontroletan baztertutako materialen eta produktuen hondakinak metatzea eta lekualdatzea, nahi ez diren 
metaketak saihestuz. 
EI5.6 Kanalak, haragi-piezak edo haragi-produktuak biltegira edo biltegitik eramaten direnean, eskuragarri dauden 
baliabideak maneiatuz behar bezala egiten dela egiaztatzea. 
EI5.7 Biltegian sartzen diren haragi-produktuek eta -prestakinek beren identifikaziorako eta trazabilitate-sistemaren 
jarraipenerako ezarritako jarraibide eta marka guztiak dituztela egiaztatzea. 
EI5.8 Amaitutako haragi-produktuak kokatzea eta ordenatzea, loteen, kodeen eta marken arabera, dagokien eremuan, 
eta leku egokian gero lokalizatzea eta maneiatzea errazteko, kokapen txarraren ondoriozko hestebeteen gehiegizko 
metaketagatiko usteltzeak saihestuz. 
EI5.9 Biltegiko zona edo ganbera desberdinek bete beharreko ingurune-baldintzak finkatzea eta kontrolatzea 
(tenperatura, hezetasuna, airearen abiadura), biltegiratu beharreko produktuen eskakizunen arabera eta produktuaren 
lehortze-fasearen edo laberatze-fasearen arabera. 
EI5.10 Biltegiratutako haragi-produktuen egoera eta iraungipena aldizka berrikustea, alterazioak detektatzea, arrazoiak 
ondorioztatzea, eta horiek zuzentzeko edo desagerrarazteko neurriak ezartzea. 
EI5.11 Izakinen kontrola egitea mugimenduak erregistratuz, izakinak justifikatuz, eta inbentarioaren zenbaketak eta 
kontrasteak eginez. 
EI5.12 Haragi-produktu baten ontziratzearen eta enbalajearen behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Haragi-produktu batentzako ontziratze- eta enbalaje-linearen eta -ekipamenduen abiaraztea eta gelditzea 
gauzatzea, ezarritako eragiketen sekuentziari jarraikiz. 

- Haragi-produktua ontzian sartzea eta betetzea dagokion argibide teknikoaren arabera. 
- Hustea egokia, ontziaren ixtea, eta, beharrezkoa izanez gero, gas geldoa txertatzea ziurtatzea. 
- Latak betetzeari dagokionez, betetzearen tenperatura kontrolatzea, baita buruko espazio librea eta ontziaren 

pisua ere, laneko argibideei jarraikiz. 
- Ontzi beteen kasuan, dosifikatze-makinetara transferitzen direla egiaztatzea, estaldura-likidoa eransteko 

(gesalak, olioak, saltsak), markatutako prozeduraren arabera. 
- Bete ondoren, ontziak kakoztadura bikoitzeko metodoarekin edo termozigilatze-metodoarekin ixten direla 

egiaztatzea, jostura hermetiko bat lortuz, eta aldez aurretik ontziaren barruan hutsa lortu dela ziurtatuz. 
- Ontziratutako haragi-produktuen enbalajea behar bezala egiten dela gainbegiratze, ezarritako prozedurei 

jarraikiz. 
EI5.13 Haragi-produktuen biltegiratzearen behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Hotzeko biltegiak, izozte-tunela eta ganberak, produktuen arabera, erabiliak izateko eta landutako produktua edo 
haragi-pieza kokatzeko prest daudela egiaztatzea, banatzeko edo saltzeko ordenatuta. 

- Hestebeteak edo urdaiazpikoak lehortzeko ganberen higiene-egoera kontrolatzea, prozesuan kaltegarriak izan 
daitezkeen parasitoen edo lizun desegokien kutsadurak saihestuz. 

- Higiene- eta segurtasun-neurri espezifikoak hartzea, une oro, haragi-produktuen manipulazioan eta makinen eta 
ekipamenduen maneiuan. 

- Haragi-produktuek bidaliak izateko eraman behar duten dokumentazioa identifikatzea eta betetzea. 

A6: Produkzioaren kontrola egitea panel zentral automatizatuetatik haragi-produktuak lantzean, produkzioa aldez aurretik 
finkatutako kantitatean eta kalitatearekin lortzeko beharrezko parametroak aldatuz. 

EI6.1 Haragi-industrian erabilitako produkzio automatizatuko sistemak aztertzea, horiek osatzen dituzten elementu 
desberdinak prozesuan duten esku-hartzearekin erlazionatuz. 
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EI6.2 Prozesuen kontrol-sistema desberdinak (eskuzkoa, automatikoa, banatua) eta haragi-industrian dituzten 
aplikazioak bereiztea eta ezagutzea, prozesuen kontrolean erabilitako nomenklatura, ikurrak eta kodeak interpretatuz. 
EI6.3 Fabrikazioaren automatizaziorako haragi-industrian behar diren gailu eta elementu nagusiak ezagutzea, eta horien 
funtzioa deskribatzea eta automata programagarrien eta manipulatzaileen aplikazioak eta kontzeptua azaltzea. 
EI6.4 Haragi-industrian automatekin eta manipulatzaileekin gehien erabilitako programazio-lengoaiak maneiatzea.  
EI6.5 Fabrikazio-prozesuan, informazio teknikoan eta produkzio-informazioan oinarrituta, haragi-produktuak eta -
prestakinak lantzeko manipulatzaile-programak eta automata programagarriak interpretatzea eta lantzea (oinarrizko 
moduan). 
EI6.6 Haragi-produktuen produkzio automatizatuaren behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Programa lantzea (oinarrizkoa), ondorengo parametrizaziorako beharrezko konfigurazioa eginez. 
- Datuak teklatuaren/ordenagailuaren edo programazio-kontsolaren bidez txertatzea, lengoaia egokia erabiliz. 
- Programaren simulazioa egitea pantailan eta makinan (hutsa), dauden akatsak zehaztuz. 
- Beharrezko zuzenketak eta doikuntza egitea programan. 
- Programa dagokion euskarrian artxibatzea eta gordetzea. 

EI6.7 Automatismoen neurketarako, transmisiorako eta erregulaziorako elementuen prestakuntza- eta mantentze-
eragiketak identifikatzea eta egitea. 
EI6.8 Produkzio-premia berrien planteamenduko, produktu-aldaketako edo formatu-aldaketako behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Horiek egiteko beharrezko baldintzak eta parametroak zerrendatzea. 
- Baldintza berrietara egokitzeko sisteman sartu beharreko aldaketak zerrendatzea. 
- Egokitzapena egitea baldintza berriak finkatuz. 
- Argibideak behar bezala hartzen direla, eta programa eta prozesua behar bezala abiarazten direla kontrolatzea. 
- Horren ondoko funtzionamendua kontrolatzea. 

 
 
 

Edukiak: 
1. Haragi-industriako lehengaien eta gai osagarrien harrera, hautaketa, kontserbazioa eta barne-banaketa. 

- Oinarrizko lanak haragi-gaien harreran, hautaketan, kontserbazioan eta barne-banaketan. Zerrendatzea eta 
ezaugarriak. 

- Prestakuntza- eta elaborazio-prozesuetan biltzen diren haragi-moten, koipeen, erraien eta gai osagarri nagusien 
berrikuspena. Ezaugarri organoleptikoak. 

- Jasotako materialekin batera doan dokumentazioa. 

- Jasotako kanalen eta haragi-piezen merkataritza-kategoriak. Balioespena eta sailkapena. 
- Garraiatutako haragi-piezak kodetzeko sistemak eta ikurrak. 
- Jasotako materialen identifikazioa eta prestakuntza, ondoren biltegian, ganberetan edo elaborazio-prozesuan 

kokatzeko. 
- Paketetik eta bilgarritik ateratzea behar den arretarekin, azken produktua kalte dezaketen akatsak edo hondatzeak 

saiheste aldera. 
- Jasotako lehengaien hautaketa, garbiketa eta prestakuntza. 
- Jasotako haragi-lehengaien eta -osagarrien aldez aurreko tratamenduak. 

- Jasotako gaiei buruzko gorabehera-parteak. Onarpen- edo baztertze-txostenak. 
- Biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintzak. Hozte-ganberen, izozte-ganberen eta lehortze-ganberen 

erabilgarritasuna. Garraiobidetik deskargatzeko ekipamenduak. 
- Barne-lekualdaketa. Ezarritako higiene- eta segurtasun-neurriak eta -arretak. 
- Sarreren eta barne-lekualdaketen erregistroa. 

2. Haragi-lehengaien aldez aurreko tratamenduak. 
- Aldez aurreko tratamenduen programazioa. 
- Haragi-piezak zatitzea, zatikatzea, xerratan moztea eta txikitzea. 
- Zati desegokiak haragi-piezetatik desagerraraztea (haragi HBEak, GTLak eta bestelakoak). 

- Baztertutako zatiak horretarako adierazitako lekuetara eramatea: botatzekoen isuriak, desagerraraztea, animalien 
janarirako aprobetxatzea, bestelakoak. 

- Higienea lanabesetan eta ekipamenduetan. Prebentziozko eta ondoko garbiketak. 
- Haragi-piezak desizoztea. Ezarritako parametroak (tenperatura, denborak). 
- Ingurune-baldintzak zatiketa-geletan eta aldez aurreko tratamenduen lekuetan. 
- Aldez aurretik tratatutako haragi-produktuen trazabilitatea kontrolatzeko beharrezko erregistroak eta 

dokumentazioa. 
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- Albaitariaren ikuskapen ofizialean eman daitezkeen laguntzak. 

3. Haragi-produktuen eta -prestakinen substantzia egonkortzaileen prestakuntza eta txertatzea. 
- Haragi-produktu landuen formulazioan biltzen diren osagaiak: 

• Gatza (gazitze lehorrak, gesalak) 

• Ontzeko gatzak. 

• Olioak. 

• Ongailuak. 

• Gozagarriak. 

• Espeziak. 

• Adoboak. 

• Soluzio kontserbagarriak. 

• Starter hazkuntzak. 

• Ke likidoak. 

- Gehigarriak. Indarreko legeriak baimendutako gehigarrien zerrenda. 
- Osagaien dosi eta prestakuntza egokiak prestatu beharreko produktuaren arabera. 

- Substantzia kontserbagarriak eta egonkortzaileak txertatzeko ekipamenduak. Aplikazio-baldintzak. Prozedura-
eskuliburuak. 

- Aplikazio-parametroak: denbora, kontzentrazioa, dosia, barneratzea. 
- Desbideratzeak zuzentzeko neurriak. 

- Plater kozinatuentzako saltsak lantzea. Ekipamenduak. 
- Urdaiazpikoak eta hestebeteak lantzea. Hazkuntza abiarazleak. 
- Ontze-ganberak. Ezaugarriak eta kontrola. 
- Landutako produktuen trazabilitatea kontrolatzeko beharrezko erregistroak eta dokumentazioa. 

4. Haragi-kontserbak, izoztuak, pateak, plater kozinatuak, ketuak eta bestelakoak lantzea. 
- Prozesuan parte hartzen duten makinak eta ekipamenduak. Beharrezko langileak. Prest jartzea. 
- Honako hauek lantzea: 

• Haragi-kontserbak. 

• Erdikontserbak. 

• Gazituak. 

• Azidotuak. 

• Izoztuak. 

• Hotzekoak. 

• Lehortuak. 

• Pateak. 

• Plater kozinatuak eta aurrekozinatuak. 

• Ketuak. 

• Kontzentratu proteinadun testurizatuak. 
- Landutako produktu-mota bakoitzaren, jomugen, osagaien eta jarraitutako prozesuaren ezaugarriak. 
- Prozesuan sartzen diren lehengaiak, gai osagarriak eta erdieraldatuak. 

- Kalitate-autokontrola elaborazio-prozesuan. Espezifikazioak betetzen direla egiaztatzea. 
- Egikaritzearen ingurune-baldintzak. Kontrolatu beharreko parametroak (denborak, tenperaturak, hezetasun 

erlatiboa, airearen abiadura, bestelakoak). 
- Prozesuaren martxari buruzko probak eta egiaztapenak. Bidezko zuzenketak. 
- Azpiproduktuen, hondakinen eta baztertutako produktuen hustuketa. Jomuga eta kontrola. 
- Laginak hartzea. Adierazitako puntuak. Ezarritako baldintzak eta maiztasunak. Interpretazioa eta jardun 

zuzentzaileak, beharrezkoa izanez gero. 
- Trazabilitatearen erregistroa, eta arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemei dagozkienak. 

5. Haragi-produktuen eta -prestakinen ontziratzea eta enbalajea eta amaitutako produktua biltegiratzea. 
- Haragi-produktuen ontziratze- eta enbalaje-ekipamendu espezifikoak. Doikuntzak, prest jartzea eta lehen mailako 

mantentze-lanak. 
- Ontzien, ontziratze-materialen eta enbalaje-materialen ezaugarriak. 

- Ontziratze- eta enbalaje-prozesua. Kontrolatu beharreko parametroak. Betetzeko, ixteko, etiketatzeko, 
formateatzeko eta aurkezteko eragiketak, espezifikazioen arabera. 

- Ontziratze- eta enbalaje-ekipamenduen funtzionamenduaren probak eta egiaztapenak. Betetzearen, itxituraren eta 
hermetikotasunaren berrikuspenak. 
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- Materialen hondakinen eta baztertutako produktuen jomuga. 

- Enbalajearen kontrolak. Automaten maneiua. 
- Amaitutako produktuen biltegiak. Erabilgarritasuna eta ezaugarriak kokatu beharreko produktuaren arabera: 

kanalak, haragi-piezak, produktu landuak. Lekualdatzeak eta kokapena. 
- Hozte-ganberak, izozte-ganberak, lehortze-ganberak edo kontserbazio-ganberak. Ingurune-baldintzen kontrola eta 

funtzionamendua. 
- Biltegian gordetako piezen eta haragi-produktu landuen identifikazioa: loteak, kodeak eta markak. 
- Gordetako produktuen antolamendua eta kokapena horien lokalizazioa, kontrol sanitarioa, maneiua eta ondoko 

bidalketa ahalbidetzeko. 

- Higienea ganberetan eta biltegietan. Higienea eta segurtasuna haragi-produktuen manipulazioan. Aldizkako 
berrikuspenak. Neurri zuzentzaileak, hala badagokio. 

- Izakinen kontrola, mugimenduen erregistroa, inbentarioa. 
- Haragi-produktuen bidalketarako dokumentazioa. 

6. Haragi-produktuak lantzea panel zentral automatizatuetatik. 
- Haragi-industrian erabilitako produkzio-sistema automatizatuak. Funtzioak eta esku-hartzea prozesuetan. Sistema 

horiek osatzen dituzten elementuak. Bestelako sistema tradizionalekiko aldeak (eskuzkoak, banatuak, eskuzko 
automatizaziokoak). 

- Prozesuen kontrol automatizatuan erabilitako nomenklatura, ikurrak eta kodeak. 
- Automata programagarriak, motak, aplikazioak, gailuak, panel zentraletatik maneiatutako manipulatzaileak. 
- Haragi-industriako programazio-lengoaia ohikoena. 
- Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzeko manipulatzaile-programen eta automata programagarrien oinarrizko 

lantzea. 
- Automatismoen erregulaziorako, neurketarako eta transmisiorako elementuen mantentze-laneko prestakuntza-

eragiketak. 

 
 
 
 
 
 
 

6. prestakuntza-modulua 
HARAGIAREN ETA HARAGI-PRODUKTUEN KONTROL ANALITIKOA ETA 
SENTSORIALA 
 

Kodea: MF0767_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0767_3: Haragi-produktuen eta -prestakinen elaborazio-prozesuaren 

kontrol analitiko eta sentsorialeko teknikak aplikatzea. 
 

Iraupena: 60 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produkzio-prozesuaren kontrol analitikorako haragien eta bestelako lehengaien laginak eta haragi-industriako bitarteko 
eta amaierako produktuen laginak behar bezala hartzen direla egiaztatzea, argibide teknikoetan zehaztutakoaren arabera. 

EI1.1 Honako hauen laginak hartzeko argibide tekniko desberdinak ezagutzea eta aplikatzea: 
- Kanalak 
- Haragi-industriako lehengaiak. 
- Gai osagarriak. 
- Haragi-produktuen eta -prestakinen elaborazio-prozesuko bitarteko produktuak. 
- Azken produktuak. 
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EI1.2 Laginketaren adierazgarritasuna eta homogeneotasuna kontrolatzea, haragiarentzat eta haragi-produktuentzat eta 
-prestakinentzat ezarritako kalitate-arauen aplikazioaren bitartez. 
EI1.3 Haragi-produktuaren kalitate-planaren arabera, hartu beharreko laginen kopurua, modua, tresnak eta laneko 
argibideak egiaztatzea, baita lan-baldintzak ere. 
EI1.4 Laginak behar bezala hartzen direla egiaztatzea, haragiarentzako eta haragi-produktuentzako eta 
 prestakinentzako protokolo ofizialaren arabera, lagina ondo identifikatua eta biltegiratua uzten dela ziurtatuz. 
EI1.5 Haragien, erraien eta haragi-produktuen eta -prestakinen laginak hartzerakoan kontuan hartu beharreko neurriak 
azaltzea, baita horiek biltegiratzeko eta garraiatzeko baldintza egokienak ere. 

A2: Kalitatearen kontroleko teknika instrumentalak aplikatzea, haragiarentzako eta bestelako lehengaientzako eta gai 
osagarrientzako, eta haragi-produktu eta -prestakinentzako entsegu fisikoak eta fisiko-kimikoak eginez. 

EI2.1 Haragiarekin eta haragi-produktuekin eta -prestakinekin lotutako parametro fisiko-kimikoak (samurtasuna, 
dentsitatea) neurtzeko tresnen erabilera-argibideak interpretatzea. 
EI2.2 Azterketa instrumentaleko aparatu desberdinen funtsezko zatiak deskribatzea diagramen bitartez, deskribatutako 
zati bakoitzak zertarako balio duen zehaztuz. 
EI2.3 Haragiari eta haragi-produktuei eta -prestakinei dagokienez, eskatutako instrumentua behar bezala erabiltzeko 
kontrolatu/optimizatu beharreko parametroak zehaztea. 
EI2.4 Haragi-produktuen eta -prestakinen osagaien azterketa kimiko kualitatiboak eta kuantitatiboak egitea, laborategiko 
materiala eta beharrezko erreaktiboak behar bezala erabiliz, eta emaitzak lortzeko beharrezko zenbakizko kalkuluak 
eta/edo kalkulu grafikoak eginez. 
EI2.5 Haragien eta horien eratorrien azterketatik lortutako emaitzak interpretatzea, neurtutako parametroak zerrendatuz 
zenbakizko kalkuluen bitartez eta/edo metodo grafikoen bitartez. 
EI2.6 Egindako txosten analitikoak fabrikako beste departamentu batzuek laborategiari egindako eskaerekin bat datozela 
egiaztatzea. 
EI2.7 Haragiaren eta haragi-produktuen eta -prestakinen azterketan lortutako erregistro eta emaitza guztiak kontrolatzea, 
horien kokapen eta euskarri egokia egiaztatuz. 
EI2.8 Haragi-produktuen produkzio-prozesua onartzeko eta baztertzeko mugak egiaztatzea, baita desbideratzeen 
kasuan horrekin lotutako neurri zuzentzaileak ere. 
EI2.9 Azterketa-tresna soilen, kualitatiboen eta kuantitatiboen kalibrazio-teknikak identifikatzea, kasu bakoitzari 
dagozkion ziurgabetasun-kalkuluak aplikatuz. 

A3: Azterketa mikrobiologikoko eta parasitoen identifikazioko teknikak aplikatzea kanaletan, erraietan, haragian eta haragi-
produktuetan eta -prestakinetan. 

EI3.1 Oinarri mikrobiologikoak erlazionatzea haragien eta haragi-produktuen eta -prestakinen kontrolerako erabilitako 
teknikekin. 
EI3.2 Haragiarentzako eta bere eratorrientzako mikrobiologiako oinarrizko lan-teknikak behar bezala deskribatzea eta 
egitea: 

- Lagin mikrobiologikoen maneiua. 
- Hazkuntza-baliabideen prestakuntza. 
- Laginen diluzio hamartarren prestakuntza. 
- Ereitea eta isolamendua. 
- Inkubazioa. 
- Tindaketa eta mikroskopioan begiratzea. 
- Tipazio biokimikoa. 

EI3.3 Azterketa mikrobiologikoetatik eratorritako hondakinak desagerrarazteko teknikak behar bezala deskribatzea eta 
erabiltzea: hazkuntza-baliabideen eta -materialaren garbiketa, desinfekzioa eta esterilizazioa. 
EI3.4 Haragiaren, erraien, eta haragi-produktuen eta -prestakinen azterketa mikrobiologikorako eta parasitologikorako 
idatzizko prozedura normalizatuak interpretatzea eta aplikatzea. 
EI3.5 Haragian eta haragi-produktuetan eta -prestakinetan mikroorganismoen zenbaketak eta mikroorganismoen 
presentziaren probak egiteko beharrezko prozedurak eta kalkuluak deskribatzea eta egitea: klostridioak, koliformeak, 
lizunak, estafilokokoak, salmonella, shigella. 
EI3.6 Azterketa mikrobiologikoko prozesua esterilitate-baldintzetan aplikatzea, behar ez diren kutsadurak eta arriskuak 
saihesteko. 
EI3.7 Parasitoen detekziorako eta identifikaziorako prozedurak egitea: haragian, erraietan, kanaletan, eta haragi-
produktuetan eta -prestakinetan. 
EI3.8 Lortutako emaitzak eta erregistroak kontrolatzea, horien kokapen egokia eta euskarria egiaztatuz. 
EI3.9 Produkzio-prozesua onartzeko eta baztertzeko mugak egiaztatzea, baita desbideratzeen kasuan horrekin lotutako 
neurri zuzentzaileak ere, haragien eta haragi-produktuen eta -prestakinen azterketa mikrobiologikoetan. 
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A4: Haragi-industrietako laborategian lan-jardunbide egokien arauak betetzen direla, segurtasun-neurriak instalatuak 
daudela, eta kalitate-kontrolarekin lotutako ingurumen-babeseko neurriak betetzen direla egiaztatzea. 

EI4.1 Haragi-industrietako laborategiko lan-jardunbide egokiekin, segurtasun-neurriekin eta ingurune-babeseko 
neurriekin lotutako dokumentaziorako sarbidea erraza dela egiaztatzea. 
EI4.2 Langileek segurtasun-arauak eta ingurumen-babeseko arauak ezagutzen eta aplikatzen dituztela egiaztatzea, 
baita lan-jardunbide egokiak ere haragi-industrietako laborategian. 
EI4.3 Lanpostuan segurtasun-, mantentze- eta garbitasun-arauak betetzen eta aplikatzen direla egiaztatzea. 

A5: Haragi-produktuen eta -prestakinen ezaugarri organoleptikoak zehazteko metodo sentsorial eta instrumentalak zehaztea 
eta aplikatzea. 

EI5.1 Haragi-produktuen eta -prestakinen ezaugarri sentsorialak zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI5.2 Haragi-produktuen eta -prestakinen ezaugarri sentsorialak beren oinarri fisiologikoekin erlazionatzea. 
EI5.3 Haragi-produktuen eta -prestakinen analisi sentsorial baten (dastatzea) prestakuntza-, egikaritze- eta ebaluazio-
faseak eta proba-motak deskribatzea eta egitea. 
EI5.4 Haragiaren eta bere produktu eratorrien ezaugarri sentsorialekin lotutako parametro fisiko-kimikoen neurketaren 
oinarri zientifikoak eta teknikoak deskribatzea eta aplikatzea. 
EI5.5 Parametro fisiko-kimikoak haragi-produktuen eta -prestakinen ezaugarri sentsorialekin erlazionatzea zenbakizko 
kalkuluen eta/edo kalkulu grafikoen bitartez. 
EI5.6 Haragia eta haragi-produktuak eta -prestakinak sailkatzea, beren ezaugarri organoleptikoen arabera, produktua 
hobetzeko aukera eman dezaketen ondorioak lortze aldera. 

A6: Entseguen eta azterketen dokumentazioa kontrolatzea eta igortzea, haragiarentzat eta haragi-produktuentzat eta -
prestakinentzat ezarritako prozeduren arabera. 

EI6.1 Haragiaren eta haragi-produktuen eta -prestakinen azterketa-txostenak departamentu desberdinek beraientzat 
egindako eskaerekin bat datozela egiaztatzea. 
EI6.2 Haragiaren eta haragi-produktuen eta -prestakinen azterketan lortutako erregistroak eta emaitzak kontrolatzea, 
horien kokapen eta euskarri egokia egiaztatuz. 
EI6.3 Produkzio-prozesua onartzeko eta baztertzeko mugei buruzko txostena egiaztatzea, baita desbideratzeen kasuan 
horrekin lotutako neurri zuzentzaileak ere. 
EI6.4 Prozesuaren jarraipenari buruzko dokumentazioa egiaztatzea, sortutako desbideratzeetatik eratorritako neurri 
zuzentzaileen ebazpenaren bitartez. 

 
 
 

Edukiak: 
 
1. Laginak hartzea haragiarentzat eta bere produktu eratorrientzat. 

- Laginak hartzea. Prozesua prestatzea eta hastea. Xedapen ofizialak. Laginketa-teknikak. Laginak identifikatzeko, 
erregistratzeko eta eramateko sistemak. 

- Haragi-industrian laginak hartzeko prozedurak: Laginak hartzea hiltegietan: gernua, haragia, gibela, tiroidea, 
entzefaloa, enbor entzefalikoa, begiak, kanalen azalera (torunda, esponja urratzailea) 

- Laginen kontserbazioa eta lekualdaketa. 

2. Haragiaren eta haragi-produktuen kalitate-kontrola. 
- Definizioak eta oinarrizko printzipioak. 

- Barneko eta kanpoko kalitate-faktoreak haragiarentzat eta eratorrientzat.  
- Neurtzeko metodoak. 

- Ontzien kontrola: Hermetikotasuna. Porositatea. Berniz-geruza. Okitze-maila plastikoetan. 
- Azterketa nagusien metodika haragiarentzat eta haragi-produktuentzat eta -prestakinentzat.: 

• Kloruroak. 

• Nitratoak eta nitritoak. 

• Ur-jarduera, hezetasun erlatiboa eta ura atxikitzeko ahalmena. 

• pH. 

• Eroankortasun elektrolitikoa. 

• Proteinak. 

• Hidroxiprolina. 

• Fosforoa. 

• Errautsak. 
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• Koipea. 

• Zehaztapen partikularra: Gantz-azidoen azterketa produktu iberikoen elikadura-kalitateak zehazteko 
(oleikoa, linoleikoa, palmitikoa, estearikoa). 

• Karbono-hidrato disolbagarriak. Almidoia. 
• Kontserbagarriak. 

• Amoniakoa. 

• Nitrogeno basiko lurrunkorra. 

3. Haragi-produktuen eta -prestakinen mikrobiologia. 
- Bakterioak: ezaugarriak, hazkundea, taxonomia, jarduna. 
- Legamiak: ezaugarriak, bizitza, mota desberdinen aplikazioak. 
- Lizunak: ezaugarriak, garapena, erlazioak haragi-produktuekin eta -prestakinekin. 
- Haragi-produktuetan eta -prestakinetan aurkitzen diren bestelako mikroorganismoak. 
- Haragiaren eta haragi-produktuen azterketa mikrobiologikoa. 

- Tindaketak eta mikroskopia.  
- Zenbaketak: 

• Mikroorganismo aerobioen guztizko zenbaketa. 

• Mikroorganismo esporulatu aerobioen guztizko zenbaketa. 

• Mikroorganismo anaerobioen guztizko zenbaketa. 

• Guztizko bakteriazeoen Osoko zenbaketa. 
- Koliformeen ikerketa. 
- Salmonellaren ikerketa. 
- Lysteriaren ikerketa. 
- Lizunen eta legamien guztizko zenbaketa. 

- Lagin mikrobiologikoak hartzea EE 2073/2005 erregelamenduaren arabera (kanalen eta/edo haragi freskoaren 
azalera osoko bakterioak, aerobioak eta salmonella bilatzeko).  

- Uraren kontrol mikrobiologikoa.  
- Zehaztapen espezifikoak: aerobioak edo psikrofiloak hotz-ganberetan, salmonella manipulatzailearen eskuetan, 

osoko bakterioak edo salmonella elikagaiekin kontaktua duten azaleratan.  
- Haragiaren eta haragi-produktuen azterketa parasitologikoa. 

• Trichinella spiralis. 

• Dicrocelium. 

• Fasciola. 

• Cysticercus. 

• Tyrophagus putrescentiae. 

• Dipteroak eta koleopteroak. 
- Jardunbide egokien aplikazioa laborategian. 
- Ingurumen-jardunbide egokiak. 
- Higiene- eta segurtasun-arauak laborategian. 

4. Analisi sentsoriala. 
- Analisi sentsoriala: analisi sentsorialeko metodoak. 
- Haragi-produktuen eta -prestakinen ezaugarriak analisi sentsorialen bitartez. 

- Proba sentsorialak: kolorea, urtsutasuna, testura, itsura, koipe-infiltrazioa, samurtasuna, konpresioarekiko 
erresistentzia, zaporea (dastatzea), usaina. 

- Proba sentsorialak: 

• Proba afektiboak 

• Proba bereizleak 

• Proba deskribatzaileak 
- Haragiaren eta haragi-prestakinen sailkapena eta kalitatea, ezaugarri organoleptikoen arabera. 

5. Haragiaren eta bere produktuen dokumentazioa eta txostenak maneiatzea 
- Parametro garrantzitsuenak azterketa fisiko-kimikoetan, mikrobiologikoetan eta parasito-azterketetan. 
- Onartutako tolerantzia-mugak. 
- Neurri zuzentzaileak. 
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7. prestakuntza-modulua 
HARAGI-INDUSTRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0171 
 

Iraupena: 120 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Janariaren produkziora bideratutako salgaien hornikuntza-metodoak eta amaitutako produktuen salmentarako 
antolamendu-metodoak aplikatzea. 

EI1.1 Produkzio-premiak asetzeko beharrezko kalkuluak egitea: salgai-kantitateak eta eskaeraren tamaina egokiena. 
EI1.2 Erosketa-departamentuarekin lan egitea, prezioen eta hornitzaileen balioespenean. 
EI1.3 Eskatutako materialek izan behar dituzten oinarrizko ezaugarriak zehaztea. 
EI1.4 Salgaiak jasotzeko aurreikusitako datak berrikustea eta fabrikazio-aurreikuspenekin konparatzea. 
EI1.5 Erosketa-formularioak identifikatzea eta horietako baten bat betetzea. 
EI1.6 Lehengaien eta gai osagarrien izakinak ezagutzea eta horien kudeaketan laguntzea, biltegian horien kontrolak eta 
katalogazioa eta lokalizazioa eginez. 
EI1.7 Stock-mailak kalkulatzea eta biltegiratze- eta produkzio-kostuen dokumentazioa maneiatzea. 
EI1.8 Elikagaien industriako horniduren biltegiratze-sisteman, barne-banaketan eta manipulazioan laguntzea. 
EI1.9 Salgaien garraio-kontratuak arautzen dituen merkataritza-araudia interpretatzea. 
EI1.10 Elikagaien merkataritza-kudeaketan laguntzea, salmenta-departamentuarekin batera: helburuak, funtzioak, 
kontratuak, zerbitzuak, merkatuak, kanpainak eta publizitate-ekintzak. 

A2: Elikagaien industriako produkzioaren plangintza-, antolamendu- eta kontrol-prozedurak erabiltzea. 
EI2.1 Faktoriako produkzio-helburuak aztertzea eta ezagutzea, fabrikatu beharreko produktuak ekipamenduekin, 
instalazioekin, lantze-sistemekin, erritmoekin, inplikatutako departamentuekin eta enpresaren politika orokorrarekin lotuz. 
EI2.2 Produkzio-linean sartzen diren lehengaien eta bestelako gaien kantitateen eta fluxuen kalkuluak egitea, fabrikazio-
programari jarraikiz. 
EI2.3 Produkzioaren antolamenduan esku hartzea, aldez aurreko plangintzaren arabera, eta osatzen duten faktore 
nagusiak kontuan hartuta. 
EI2.4 Produkzio-unitate bateko gune, ekipamendu eta pertsonentzako lanen esleipenean parte hartzea, eta portaerak 
eta lanak ebaluatzea. 
EI2.5 Fabrikazio-kostuen kalkuluan laguntzea, biltzen diren oinarrizko inputak barnean hartuz: lehengaiak, instalazioak, 
laneskua, kostu finkoak eta aldakorrak, zerbitzu osagarriak, mantentze-lanak, eta bestelakoak. Kostu horiek hobetzeko 
neurriak iradokitzea. 
EI2.6 Elikagaien produkzio-unitate batean gerta daitezkeen laneko arriskuak ezagutzea, horiek gutxiagotzeko edo 
desagerrarazteko prozedurak proposatzea, eta arriskuen eta larrialdien kontrol-programaren mantentze-lanean 
laguntzea. 

A3: Enpresaren kalitate-helburuen eta ingurumen-babeseko helburuen garapenean parte hartzea, ezarritako kudeaketa-
ereduaren arabera. 

EI3.1 Enpresaren kalitate-helburuak eta ingurumen-babeseko helburuak deskribatzea, departamentuen artean 
informatzen duten fluxuak egiaztatuz. 
EI3.2 Enpresan aurkitzen diren kalitate- eta ingurumen-kudeaketako dokumentuak begiratzea, horien zehaztasun-maila 
egiaztatuz eta erabilitako lengoaia enpresako kide guztientzat irisgarria dela ziurtatuz. 
EI3.3 Proposatutako plana balioestea eta hobetzeko proposamenak egitea, enpresaren kalitate-kudeaketako sistemaren 
eta enpresaren errealitatearen arabera. 

A4: Kalitate- eta ingurumen-erregistroak egitea, prozesua eta produktua hobetzeko jardunak proposatuz. 
EI4.1 Horniduren eta lehengaien ezaugarriak eta eskakizunak zehaztea: laginketa, entsegu-ekipamenduak, prozedurak 
eta onartzeko edo baztertzeko irizpideak, eta emaitzen erregistroa. 
EI4.2 Produkzio-prozesuaren kontrol-plan bat garatzea: kontrol-puntuak, aldagaiak, ikuskapen-prozedurak, maiztasuna 
eta emaitzen erregistroa. 
EI4.3 Kalitate- eta ingurumen-adierazle nagusien neurketa- eta ebaluazio-proposamenak zehaztea. 
EI4.4 Produkzio-prozesuaren etengabeko hobekuntzarako txostenen eta neurri zuzentzaileen emaitzak interpretatzea. 
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A5: Haragi-produktuak prestatzeko eta lantzeko makinak eta ekipamenduak gainbegiratzea, baita zerbitzu osagarrien 
instalazioak ere. Langileen nahiz produktuen eta establezimenduaren higiene- eta segurtasun-arauak betetzea eta 
mantentzea. 

EI5.1 lantzeko makinak eta ekipamenduak ezagutzea eta produkzio-prozesuekin erlazionatzea. 
EI5.2 Zerbitzu osagarriak aztertzea (ura, airea, hotza, beroa eta elektrizitatea), horien funtzioak identifikatuz, eta horien 
maneiuan eta kontrolean parte hartuz. 
EI5.3 Produkzio-prozesuetan, zuzenean edo zeharka, parte hartzen duten makinen, ekipamenduen eta instalazioen 
lehen mailako mantentze-lanak zaintzea. 
EI5.4 Anomaliak identifikatzea haragi-piezak eta -produktu landuak produzitzeko makinetan eta ekipamenduetan, baita 
instalazio osagarrietan ere, eta horiek zuzentzeko eta prest jartzeko ideiak ematea. 
EI5.5 Produkzioan parte hartzen duten elementuak erabiltzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, horien zentzuzko 
erabileran lagunduz mantentze-lanei eta energia aurrezteari dagokionez. 
EI5.6 Laneko higiene- eta segurtasun-arauak betetzen direla egiaztatzea, eta sor daitezkeen prebentzio- eta larrialdi-
neurrien aplikazioan laguntzea. 
EI5.7 Ezarritako desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako planak aplikatzea, lantze-instalazioaren eta 
instalazio guztien garbitasuna mantentzeko lanetan parte hartuz. 

A6: Haragi-produkziora bideratutako gaien harrerako eta barne-banaketako lanak egitea, eta aldez aurreko tratamenduak 
aplikatzea ondoren landuko diren lehengaiei, prozedura-argibideei eta -eskuliburuei jarraikiz. 

EI6.1 Haragi-partidak eta bestelako haragi-gaien partidak identifikatzea, espezieari, pieza-motari, egoerari eta jasotako 
materiala sailkatzeko eta kategorizatzeko aukera ematen duten bestelako ezaugarriei dagokienez. 
EI6.2 Lehengaien eta gai osagarrien sarrerako ikurrak, markak, eta, oro har, dokumentazioa interpretatzea, ikusitako 
akatsak eta desadostasunak jakinaraziz. 
EI6.3 Jasotako gaien aldez aurreko hautaketa-eragiketak egitea, eta haragiak eta bestelako haragi-produktuak 
kontserbazio-ganberetara eramatea (aurrehozkuntza, izoztea edo lehortzea) ondoren erabiltzeko. 
EI6.4 Haragi-salgaien garraio-baldintzak eta jasotako haragi-produktuak paketetik eta poltsatik ateratzeko baldintzak 
kontuan hartzea, jarduera horien kontrolean eta ebaluazioan lagunduz. 
EI6.5 Kanalak zatitzea, haragi-pieza txikiak lortzea, xerratan moztea, zatikatzea eta haragi- eta errai-puskak eta -zatiak 
txikitzea, hondakinak eta baztertutako zatiak bereiziz, adierazitako prozedurei jarraikiz, eta eragiketetan behar den 
higienea eta segurtasuna aplikatuz. 
EI6.6 Zatiketa-gelek, lantegiek eta ganberek ezarritako estandarren barruko ingurune-baldintzak dituztela egiaztatzea. 
EI6.7 Behar duten haragi-piezak desizozteko prozesuetan laneko argibideetan adierazitako arauak aplikatzea, eta pieza 
horiek lantze-lineetara edo hozte-ganberetara eramatea. 
EI6.8 Trazabilitatearen kontroleko arduradunei laguntzea atxikitako erregistroen eta dokumentazioen maneiuan. 

A7: Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzea beharrezko gaiak eta ekipamenduak maneiatuz, produktu horiek ontziratzea 
eta biltzea, ondoko biltegiratzea egitea, eta hori guztia horretarako ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI7.1 Makinak, lanabesak, gai osagarriak eta lehengaiak fabrikatu beharreko haragi-produktu landuak lortzeko 
operatiboak daudela egiaztatzea. 
EI7.2 Osagaiak (gatza, gehigarriak, espeziak, saltsak, keak, estaldura-likidoak eta bestelakoak) haragi-produktuei 
txertatzeko laneko argibideek adierazitakoari jarraitzen zaiola egiaztatzea. 
EI7.3 Estaldura-likidoak, saltsak, adoboak, gesalak, olioak, ongailuak eta soluzio kontserbagarriak lantzeko formulazioak 
interpretatzea, parametroen (denbora, kontzentrazioa, dosia, barneratzea eta bestelakoak) eta neurri zuzentzaileen 
kontrolean parte hartuz, beharrezkoak izanez gero. 
EI7.4 Hestebeteentzako ontze-ganberetan egindako egiaztapenetan laguntzea, atzeman daitezkeen anomaliak 
jakinaraziz. 
EI7.5 Haragi-kontserbak eta -erdikontserbak, gesalak, fianbreak, izoztuak eta hotzekoak, hestebete gordin freskoak eta 
onduak, pateak, plater kozinatuak, ketuak, eta fabrikatzen diren bestelako haragi-produktuak lantzeko prozesuaren 
sekuentziak erlazionatzea, eta lantzeko makinak, lanabesak eta ekipamenduak erabiltzea, produktuak fabrikazio-
eskuliburuetan ezarritako kalitatearekin eta aurkezpenarekin lortuz. 
EI7.6 Laginketan parte hartzea, argibideek adierazten dutenaren arabera, eta lortutako emaitzak interpretatzea. 
EI7.7 Landutako haragi-produktuak behar bezala ontziratzea eta biltzea, markatutako prozedurei jarraikiz, eragiketa 
horietan izan daitezkeen akatsak atzematea, eta horien konponketan parte hartzea. 
EI7.8 Amaitutako produktua ganberetan edo adierazitako lekuetan biltegiratzea, derrigorrezko kontrolak eginez, eta 
biltegiko mugimenduak erregistratzea, inbentarioak egitean lagunduz. 
EI7.9 Panel zentral automatizatuetatik haragi-produktu landuak produzitzeari dagokionez, prozesuaren maneiu- eta 
kontrol-gailuak identifikatzea, eta programen konfigurazioan eta datuak kontsolan sartzean parte hartzea. 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI8.1 Arduraz jokatzea giza harremanetan zein egin beharreko lanetan.  
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EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Zuhurtziaz eta jasotako argibideen arabera ekitea egitekoei, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak: 
1. Haragi-produktuak prestatzeko eta lantzeko makinak eta ekipamenduak. 

- Animalien prestaketarako eta zatiketarako makinen eta ekipamenduan funtzionamendua. 

- Lanabesen eta erreminten maneiua. Erabiltzean kontuan hartu beharrekoak. 
- Haragi-produktuak prestatzeko eta lantzeko ekipamenduen funtzionamendua. 
- Zerbitzu osagarrien instalazioen funtzionamendua. 

2. Laneko higienea eta segurtasuna eta garbitasun-neurriak instalazioan edo lantegian. 
- Higiene orokorreko arauak aplikatzea. 
- Laneko segurtasun-arauak aplikatzea. 

- Larrialdiko gailuak eta arauak. Erabilgarritasun-egiaztapenak. 
- Garbitasun orokorreko neurrien aplikazioa, eta haragi-industriako makinetan, ekipamenduetan eta instalazioetan. 

- Desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako planen aplikazioa.  

3. Elikagaien industrian kalitate integralaren kudeaketarako erremintak. 
- kalitate-adierazleak. 

- Kalitate-adierazleak zehaztea: kalitate-arazoen eta -faktoreen identifikazioa. 
- Arazoak aztertzeko teknikak. Kausa-efektuko diagramak. Histogramak. Pareto-ren azterketa. Dispertsio-

diagramak. 
- Prozesuen estatistika-kontrola. Aldakortasunaren kausak. Kausa arruntak eta kausa bereziak. Prozesua kontrol-

egoeran. 
- Lagina. Lagin-taulak. Ahalmen-azterketa. Kontrol-grafikoak. Prozesuen estatistika-kontroleko pakete informatikoen 

maneiuak. Fidagarritasuna. 

4. Elikagaien industrian ingurumen-kalitatearen kudeaketarako erremintak. 
- Ingurune-alderdien adierazleak: Adierazleak zehaztea: ingurune-alderdiak identifikatzea. 
- Ingurune-alderdiak aztertzeko teknikak: Kausa-efektuko diagramak. Histogramak. Pareto-ren azterketa. Dispertsio-

diagramak. Prozesuen estatistika-kontrola. Aldakortasunaren kausak. Kausa arruntak eta kausa bereziak. 
Prozesua kontrol-egoeran. Lagina: lagin-taulak. Ahalmen-azterketa. Kontrol-grafikoak. Prozesuen estatistika-
kontroleko pakete informatikoen maneiuak. 

- Desadostasunen deklarazioa. Fidagarritasuna. 
- Ingurumenaren Kudeaketa Sistemaren garapena eta ezarpena: erantzukizunen egitura. Abiapuntuko egoeraren 

diagnostikoa. Beharrezko informazioa. Jarduerak planifikatzea. 
- Hondakinen, efluenteen eta isurketen, eta bestelako ingurune-alderdien deskribapena eta zehaztapena. 

- Hondakinak, efluenteak eta isurketak, eta bestelako ingurune-alderdiak tratatzeko ekipamenduak eta instalazioak. 
Teknika erabilgarri hoberenak. 

- Ingurumen-prestakuntzako planak: Helburuak. Informazio- eta prestakuntza-ekintzak. Metodologia eta laguntza-
baliabideak. Prestakuntza-plan baten jarraipena eta ebaluazioa. Hobekuntza-proposamenak. Larrialdietarako 
planak. 

- Ingurumenaren kudeaketa-sistemaren ebaluazioa eta auditoriak: Ingurumenaren kudeaketa-sistemaren auditoria. 
Plangintza. Desadostasunak eta hobetzeko proposamenak atzematea. Ziurtapen-prozesua. Ingurumen-eskuliburu 
bat lantzeko metodologia (enpresaren politika eta konpromisoa). 

5. Haragien eta bestelako gaien harrera eta barne-garraioa. 
- Haragi-produkziora bideratutako salgaien sarrerako dokumentazioa. 

- Kanalen eta haragi-piezen balioespena. Identifikazioa eta sailkapena. 
- Gai osagarrien balioespena: Gehigarriak, espeziak eta ongailuak, olioak, ontze-gatzak, eta bestelakoak. 
- Haragi-piezen eta erraien hautaketa eta horien jomuga. 

- Garraioaren balioespena, Baldintzak. Hornitzaileak. 
- Lehengaien eta gai osagarrien barne-banaketa. Horien jomuga eta lokalizazioa. 
- Harrera-biltegiak eta -ganberak. Ingurune-baldintzak. 
- Jasotako gaiak paketeetatik eta enbalajeetatik ateratzea. 
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6. Jasotako lehengaien aldez aurreko tratamenduak. 
- Zatitzea, zatikatzea, txikitzea, eta bestelako barne-eragiketak. 
- Hondakinen eta baztertutako zatien jomuga. 

- Haragi-piezak desizoztea. Baldintzak. 
- Tratamenduak gehigarriekin, espeziekin, gatzekin eta bestelako kontserbagarriekin. 
- Gesalak prestatzea. 

- Haragi-piezak eta erraiak hozte-, izozte- edo lehortze-ganberetan kokatzea. Kontserbazio-kontrolak. 
- Trazabilitatearen jarraipena harreran eta aldez aurreko tratamenduetan. 

7. Haragi-produktuak lantzea. 
- Fabrikazio-helburuak. Lortu beharreko haragi-produktuak. 
- Beharrezko makinak eta ekipamenduak. 
- Elaborazio-prozesuak. 
- Hestebeteak, urdaiazpikoak eta zezinak ontzeko ganberak. 
- Haragi-kontserbak eta -erdikontserbak. 
- Plater kozinatuak eta aurrekozinatuak. 
- Fianbreak, pateak, eta hestebete freskoak eta egosiak. 

- Bestelako haragi-produktuak: izoztuak, ketuak, bestelakoak. 
- Kalitate-egiaztapena. Ager daitezkeen akatsak eta zuzenketak. 
- Laginak hartzea. Prozedura eta ebaluazioa. 

8. Amaitutako haragi-produktuen ontziratzea, paketatzea eta enbalajea. 
- Haragi-produktuak ontziratzeko, latan sartzeko, erretiluratzeko eta poltsan sartzeko materialak. 

- Makina formateatzaileak. Eragiketen kontrola. 
- Enbalajerako materialak: kartoiak, zumitzak, grapak, plastikoak eta bestelakoak. 
- Markatzea eta identifikatzea. Araudia. 
- Paketatzeko eta enbalajeko ekipamenduak. Ekipamendu automatikoak eta erdiautomatikoak. 
- Amaitutako produktuak biltegiratzea. Izakinen kontrola eta biltegiko mugimendua. Ingurune-baldintzak. 
- Barne-lekualdaketa. Ibilbideak. Garraio-ekipamenduak: Orgak, jasotzaileak, paletak, apalak, eta bestelakoak. 

9. 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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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0556_3 
Biltegiaren kudeaketa eta 
merkaturatzea elikagaien 
industrian 

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

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

2 urte 

MF0557_3 
Elikagaien produkzio-unitate 
baten antolamendua 

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

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

2 urte 

MF0558_3 
Kalitatearen kudeaketa eta 
ingurumena elikagaien 
industrian 

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

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

2 urte 

MF0765_3: 
Prozesuak haragi-industrian 

• Zientzietan edo Osasun-zientzietan 
lizentziatua, ingeniaria edo dagokion 
graduko tituluduna, edo beste baliokideren 
bat.  

• Zientzietan edo Osasun-zientzietan 
diplomatua, ingeniari teknikoa edo 
dagokion graduko tituluduna, edo beste 
baliokideren bat. 

2 urte 

MF0766_3: 
Haragi-produktuak eta -
prestakinak lantzea 

• Zientzietan edo Osasun-zientzietan 
lizentziatua, ingeniaria edo dagokion 
graduko tituluduna, edo beste baliokideren 
bat.  

• Zientzietan edo Osasun-zientzietan 
diplomatua, ingeniari teknikoa edo 
dagokion graduko tituluduna, edo beste 
baliokideren bat. 

2 urte 

MF0767_3: 
Haragiaren eta haragi-
produktuen kontrol 
analitikoa eta 
zentzumenezkoa 

• Zientzietan edo Osasun-zientzietan 
lizentziatua, ingeniaria edo dagokion 
graduko tituluduna, edo beste baliokideren 
bat.  

• Zientzietan edo Osasun-zientzietan 
diplomatua, ingeniari teknikoa edo 
dagokion graduko tituluduna, edo beste 
baliokideren bat. 

2 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 

Haragi-lanketen gela edo 
lantegia 80 120 

Harategien eta haragi-lanketen 
biltegia 60 100 

Haragi-azterketen eta kalitate-
kontroleko laborategia 25 25 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 

Kudeaketa-gela X X X X X X 

Haragi-lanketen gela edo 
lantegia   X X X X 

Harategien eta haragi-lanketen 
biltegia X X X X X  

Haragi-azterketen eta kalitate-
kontroleko laborategia     X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak. 

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

---- Orri birakaria. 

---- Ikasgelako materiala. 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
---- Espezialitateko software espezifikoa. 
---- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
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Haragi-lanketen gela edo lantegia 

---- Desizozteko ekipamenduak. 

---- Zatitzeko eta prestatzeko gelak lan-mahaiekin. 

---- Produktuak jasotzeko eta sailkatzeko elementuak. 

---- Orgak. 

---- Edukiontziak. 

---- Esekigailuak. 

---- Mahai osagarriak. 

---- Ebaketa-erremintak.  
---- 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. 

---- Lurzoruak eta instalazioak garbitzeko ekipamenduak. 

---- Larrialdiko ekipamendua. 

---- Datuak transmititzeko eta erregistratzeko ordenagailua. 

Harategien eta haragi-lanketen biltegia 

---- Hotz-ganbera (15 m2). 

---- Izozte-ganbera edo -tunela (10 m2). 

---- Lehortze-ganbera (15 m2). 

---- Baskula. 

---- Kutxa-izozkailua. 

---- Erakusleiho finkoak. Apalategiak. Esekigailuak. 

---- Eskorgak (mahai garraiagarriak). 

---- Erreminta-armairua. 

---- Ebakitzeko eta zatitzeko lanabesen armairua. 

---- Gehigarrien eta ongailuen armairua. 

---- Laginak hartzeko tresnak. Etxeko hozkailua. 
---- Ordenagailua salgaien banaketarako eta biltegiko kontrolerako 

softwarearekin  

Haragi-azterketen eta kalitate-kontroleko 
laborategia 

---- Tutuen bibrazio-irabiagailua 

---- Irabiagailu magnetikoa berokuntzarekin. 

---- Autoklabe elektroniko automatikoa. 

---- Plater bakarreko balantza digitalak. 

---- Harea-bainua. 

---- Ultrasoinu-bainua. 

---- Bainu termostatikoak. 

---- Korronte laminarreko kabina. 

---- Kolonia-kontadorea. 

---- Gas-kromatografoa. 

---- Likido-kromatografoa (HPLC) 

---- Ur-arazketako ekipamendua eta destilagailua. 

---- KJELDAHL ekipamendua nitrogenoa zehazteko. 

---- Hazkuntza- eta esterilizazio-labeak 
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---- Xurgapen atomikoko espektrometroa  
---- Hozkailua izozkailuarekin. 

---- Mikrouhin-labea. 

---- Mikroskopio optikoak. 

---- PH-metro digitalak. 

---- Lurrungailu birakaria beirazko ekipamenduarekin. 

---- Solidoen birringailua-homogeneizagailua. 

---- SOXHLER erauzketa-unitate automatikoa. 

---- Stomacher homogeneizagailua. 

---- Muflazko labe elektrikoak. 
 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 

 



 

 

 




