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IZENA 
ANIMALIEN HILKETA, ZATIKETA ETA PRESTAKETA 
 

KODEA 
INAI0208 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Harakintza 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA014_2 Animalien hilketa, zatiketa eta prestaketa. (295/2004 ED, 2004ko otsailaren 20koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Hainbat animalia-espezie balioetsi, hil eta prestatzeko eragiketak egitea, eta horiek hiltzeko prestatzea. Kanalak zatitzea eta 
jateko hondakinak eta piezak lortzea. Azken produktua sailkatzea eta biltegiratzea, indarreko araudi tekniko-sanitarioa betez. 
Bidezko makinak eta ekipamenduak maneiatzea, instalazioen eta tresnen garbiketa zainduz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0031_2: Animaliak eta kanalak balioetsi, hil eta prestatzeko eragiketak eta trazabilitatearen aplikazioa eta jarraipena 

egitea. 
- UC0032_2: Kanala zatitzea eta haragia egokitzea harategietan banatzeko eta merkaturatzeko edo industria-

erabilerarako. 
- UC0033_2: Kanalak eta piezak hartu, biltegiratu eta bidaltzeko prozesuak kontrolatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Bere lanbide-jarduera betetzea tamaina desberdineko establezimenduetan: eskualdeko eta tokiko hiltegi industrialak, 
zatiketa-gela erantsiak edo independenteak, eta azienda prestatzen duten harategiak (behi-azienda, zaldi-azienda, 
txerri-azienda, hegaztiak eta untxiak), hartzeko, produzitzeko (ekipamenduak prestatzea, eragiketak egikaritzea eta 
kontrolatzea, produktuaren kalitatea) eta biltegiratzeko (produktuak biltegiratzea eta bidaltzea) funtzioak garatuz. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Haragi-sektorean kokatzen da (hiltegiak eta zatiketa-gelak). 

 

Lanbideak edo lanpostuak 
7701.1051 Abere-hiltzailea edo harakina, oro har. 

Abere-hiltzailea, zorabiatzailea, sangratzailea, larrutzailea, adarrak kentzen dituena, erraiak kentzen dituena, 

eskinadorea. 

Hiltegiko lineako operadorea. 

Animalien hartzailea. 
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Zatitzailea. 

Hondakinen prestatzailea. 

Kanalen eta piezen sailkatzailea. 

Kanalen garbiketa. 

7701.1042 Hegaztien eta untxien hiltzailea. 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0031_2: 
Animalien hilketa eta prestaketa 180 

UF0693: Animalien hilketa 60 

UF0694: Animalien 
prestaketa 80 

UF0695: Janarien 
manipulazioa, hiltegietako 
ingurune-segurtasuna eta 
-babesa 

40 

MF0032_2 
Haragiaren zatiketa eta teknologia 160 

UF0352: (Zeharkakoa) 
Haragiaren egokitzapena 
merkaturatzeko 

70 

UF0696 Haragiaren 
teknologia 90 

MF0033_2 
Haragi-produktuen biltegiko eragiketak eta kontrola 50   

MP0147 
Animalien hilketako, zatiketako eta prestaketako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

Iraupena, guztira 470 
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1. gaitasun-atala 
ANIMALIAK ETA KANALAK BALIOETSI, HIL ETA 

PRESTATZEKO ERAGIKETAK ETA TRAZABILITATEAREN 
APLIKAZIOA ETA JARRAIPENA EGITEA 

 
2. gaitasun-atala 

KANALA ZATITZEA ETA HARAGIA EGOKITZEA 
HARATEGIETAN BANATZEKO ETA MERKATURATZEKO EDO 

INDUSTRIA-ERABILERARAKO 

 
3. gaitasun-atala 

KANALAK ETA PIEZAK HARTU, BILTEGIRATU ETA 
BIDALTZEKO PROZESUAK KONTROLATZEA 
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1. gaitasun-atala: 
 ANIMALIAK ETA KANALAK BALIOETSI, HIL ETA PRESTATZEKO 
ERAGIKETAK ETA TRAZABILITATEAREN APLIKAZIOA ETA 
JARRAIPENA EGITEA 

 

Kodea: UC0031_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Animaliak hartzea eta balioestea, merkaturatuak eta kontsumituak izateko, bizirik daudenean ikuskatuak izateko 
ezarritako irizpideak aplikatuz. 

BI1.1 Animaliekin batera datorren erregelamenduzko dokumentazioa egiaztatu egiten da. Sarrerak hartutako 
sistemaren arabera izapidetzen eta erregistratzen dira. 
BI1.2 Produktuaren trazabilitaterako datuak ezarritako prozeduraren arabera hartzen hasten dira. 
BI1.3 Deskarga adierazitako lekuan egiten da, estresagarriak izan daitezkeen egoerak edo istripuak ez gertatzeko 
moduan. Animalien ongizatearekin lotutako jardunbide egokietan oinarrituta egiten da. 
BI1.4 Animalien maneiua ukuiluetan egokia izango da, beti animaliaren ongizatea betez.  
BI1.5 Animaliak beren ezaugarrien arabera kokatzen dira (espeziea, arraza, adina, sexua), alojamenduek eskatutako 
espazio-, tenperatura-, hezetasun- eta aireztapen-baldintzak betetzen dituztela egiaztatuz. Ura izango dute, eta 
animaliek hiltegian egun bat baino gehiago egon behar badute, janaria emango zaie. 
BI1.6 Ezarritako irizpide morfologikoak eta sanitarioak aplikatu egiten dira animaliaren onarpena gauzatzeko, 
merkataritza-balioespena egiteko, eta loteetan sailkatzeko. 
BI1.7 Akatsak edukitzeagatik, desegokiak izateagatik edo kaltegarriak izateagatik onartzen ez diren animaliak 
banandu egiten dira, eta gorabeheraren berri ematen zaie ikuskapen sanitarioko arduradunei, beha edo azter 
ditzaten. 
BI1.8 Behin betiko onartzen ez diren animaliak larrialdiko hiltegira eramaten dira. 

LB2: Hilketarako eta prestaketarako behar diren ekipamenduen eta erreminten erabilera mantentzea prozedura-
eskuliburuen eta erabilera-argibideen arabera, produkzioa bermatze aldera. 

BI2.1 Eremua edo linea ezarritako higiene-baldintzetan mantentzen da: hondakinik gabe eta likido geldirik gabe. 
BI2.2 Eremu bakoitzeko ekipamendu eta erreminta espezifikoen hautaketa, prestaketa eta antolaketa eragiketa 
bakoitzaren eskakizunen eta ezarritako lan-erritmoaren arabera egiten da. 
BI2.3 Eremuarekin edo linearekin lotutako ekipamenduen eta makinen lehen mailako mantentze-lana bidezko 
eskuliburuei eta fitxei jarraikiz egiten da. 
BI2.4 Ebakitzeko erremintak eta lanabesak behar bezala zorrozten dira, eta horiek mantentzeko berezko lanak 
egiten dira. 
BI2.5 Eremu bakoitzeko ekipamenduak eta erremintak horien erabilera ahalbidetzen duten baldintzetan mantentzen 
dira. 

LB3: Animalien hilketa-eragiketak egitea, egoera bakoitzean intsentsibilizazio- eta odoluste-metodoak aplikatuz, 
eraginkortasun- eta higiene-baldintzetan. 

BI3.1 Animaliak linearen sarrerara eramaten dira lote homogeneoetan, behar bezala garbituak, pisatuak eta 
identifikatuak. 
BI3.2 Erabilitako zorabiatze-metodoa hil beharreko azienda-motarako egokiena izango da, eta baliabideak 
(aparatuak, ekipamenduak) eskuliburuaren arabera erregulatzen dira, animalien ezaugarriak kontuan hartuta 
(espeziea, arraza, sexua, adina, pisua). 
BI3.3 Metodoa leku, denbora eta intentsitate egokiekin aplikatzen da, animalia benetan intsentsibilizatua geratu dela 
egiaztatuz. 
BI3.4 Animalia leku egokitik krokatzen da garraio-sistemara, jarrera zuzenean esekita geratuz eta ezarritako 
abiaduran mugituz. 
BI3.5 Odolusterako ebakia puntu zuzenean eta lanabes egokiekin egiten da, hala badagokio trokar erauzlea sartuz, 
odola ontzi itxi batera eramateko. 
BI3.6 Odola prozedura-eskuliburuan ezarritakoari jarraikiz eta ondoren izango duen tratamenduaren arabera jaso eta 
eramaten da, jateko produktu edo azpiproduktu gisa. 
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LB4: Kanal desberdinak konformatzea, horien osagai ez diren kanpoko atalak eta erraiak bereiziz, indarreko 
erregelamentazio sanitarioaren eta teknikoaren arabera, produkzio-, kalitate- eta higiene-mailak bermatuz eta AMEen 
(arrisku-material espezifikoen) erauzketa eta identifikazioa eginez. 

BI4.1 Galdarraztatzeko eta depilatzeko ekipamenduak, erreskaldatzeko eta garbiketako ekipamenduak, larrutzeko 
eta lumatzeko ekipamenduak, animalia-motaren arabera eta prozedura-eskuliburuaren arabera arautzen dira, 
honako parametro hauek kontrolatuz: ur-maila, tenperatura, sugarraren luzera, aitzinamendu-abiadura, ihinztatze-
abiadura eta trakzioa. 
BI4.2 Animaliak iristeko maiztasuna eta fase bakoitzean egoten diren denbora egokiak dira ekipamenduaren 
errendimendu onena lortzeko eta erregelamentazio tekniko-sanitarioa betetzeko. 
BI4.3 Kanalak esekitzeko eta jaisteko eragiketak dagokion unean eta moduan egiten dira, prozesu-erritmoa ez 
nahasteko eta kanala ez kaltetzeko. 
BI4.4 Burua, buztanak eta adarrak bereizteko eta gorputz-adarrak prestatzeko beharrezkoak diren ebaketak puntu 
edo artikulazio jakin batzuetan egikaritzen dira. 
BI4.5 Txerriaren eta hegaztien azaletik hondakinen garbiketa eta desagerraraztea (ileak, lumak) zuzena da, eta, hala 
ez bada, ekipamenduak berriro doitzen dira. 
BI4.6 Larrutze mekanikoan edo eskuzkoan (behi-azienda, zaldi-azienda, ardi-azienda), trakzioaren modua eta 
intentsitatea egokiak dira kanalaren eta larruen osotasuna ahalbidetzeko. 
BI4.7 Barrunbe torazikoa eta abdomeneko barrunbea irekitzeko sabel-ebaketa eta organoak ateratzeko egindako 
ebaketak zehatzak dira, ez dute eraginik erraietan, eta ez dute barruko likidoen irteera edo isuria eragiten, digestio-
hodia behar bezala itxiz. Erraiak kasu bakoitzean ezarritako moduan eta sekuentzian ateratzen dira. 
BI4.8 Kanpoko hondakinak eta erraiak jaso egiten dira, eta eskatutako higiene-baldintzetan eramaten dira 
behaketarako, laginketarako eta prestaketarako. 
BI4.9 Hondakinak eta zakarreria eraman egiten dira, eta eraginkortasunez identifikatzen dira ondoren tratatzeko. 
BI4.10 Kanalean edo erraietan anomalia sanitarioen sintomak detektatzen badira, ikuskapen-zerbitzuari jakinarazten 
zaio. 
BI4.11 AMEak (arrisku-material espezifikoak) erauzi, identifikatu eta desagerrarazi egiten dira, indarrean dagoen 
erregelamentazioaren arabera. 
BI4.12 Kanala kanal-erdietan zatikatzen da, ebaketak leku edo linea normalizatuetan egiten dira, eta gero behar 
bezala garbitzen da. 
BI4.13 Trazabilitatearen kontrola une oro mantentzen da. 

LB5: Kanalak sailkatzea eta balioestea, erregelamentazioetan ezarritako irizpide teknikoak eta merkataritza-irizpideak 
aplikatuta. 

BI5.1 Jasotako kanalak behar bezala konformatuta daudela egiaztatzea, beren atal guztiekin, indarreko 
erregelamentazioaren arabera. 
BI5.2 Neurketa- eta kontrol-ekipamenduak egiaztatu eta kalibratu egiten dira, balioetsi beharreko kanal-mota 
kontuan hartuta. 
BI5.3 Pisaketa eta merkataritza-kalitateko parametroen neurketa (koipe-lodiera, gihar-edukia) adierazitako 
jarraibideei jarraikiz egiten dira. 
BI5.4 Kanal bakoitzari bere merkataritza-kategoria eta -mota esleitzen zaio. 
BI5.5 Kanalen ezaugarrien datuak erregistratu eta artxibatu egiten dira ezarritako sistemaren arabera. 
BI5.6 Kanalak marka ofizialekin eta osagarriekin identifikatzen dira. 

LB6: Kanal- edo pieza-mota bakoitzari dagokion hotz-tratamendu industrialak aplikatzea, haragiaren heltzea eta 
kontserbazioa ahalbidetzeko, kalitatea, higienea eta produkzio-maila bermatuz. 

BI6.1 Kontrol-tresnak edo -koadroak eta hotz-ganberen eta -ekipamenduen ixte- eta segurtasun-sistemak kontrolatu 
egiten dira, behar bezala funtzionatzen duten egiaztatuz. 
BI6.2 Aplikatzen den hozte- edo izozte-eredua (tenperatura, denborak) egokia da haragi-motarako eta horren 
heltzerako. 
BI6.3 Ganberak, ekipamenduak eta baldintzak programatu eta erregulatu egiten dira, hautatutako hozte- edo izozte-
ereduaren arabera. 
BI6.4 Kanalak edo piezak ganberetan sartzen eta antolatzen dira, ezarritako moduan eta kantitatean. 
BI6.5 Tenperaturaren, hezetasunaren, denboren eta aire-abiaduraren parametroak kontrolatu egiten dira aplikazioan, 
eta, hala badagokio, dauden desbideratzeak zuzentzen dira eta ezarritako erregistroak betetzen dira. 
BI6.6 Kanalak edo piezak desizoztu egiten dira, ekipamenduak erregulatuz eta tenperatura-, denbora- eta mikrouhin-
baldintzak prozedura-eskuliburuak adierazitakoaren barruan mantenduz. 

LB7: Beharrezko babes-neurriak hartzea, eskumeneko lan-egoeretan segurtasuna bermatze aldera. 
BI7.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean norbera babesteko eskatutako ekipamenduak osorik eta behar bezala 
erabiltzen dira. 
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BI7.2 Lan-eremua (postua, ingurunea, zorguneak) arriskutsuak izan daitezkeen edo beste lan batzuen egikaritzea 
zail dezaketen elementurik gabe mantentzen da. 
BI7.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar 
bezala erabiltzen direla eragiketetan. 
BI7.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira produktuak. 
BI7.5 Laneko ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak arduradunari jakinarazten zaizkio, horiek zuzentzeko 
edo hobetzeko neurriak proposatuz. 
BI7.6 Langilearen eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak aitortzen dira segurtasunaren arloan. 

LB8: Enpresaren segurtasun- eta larrialdi-planetan ezarritako arauen arabera jardutea, ekintza prebentibo eta 
zuzentzaileak gauzatuz. 

BI8.1 Jantzi egokiekin babesten da, edo horrelakorik eskatzen duten arrisku-zereginetan erabiltzen dela egiaztatzen 
da (eskularruak, maskara, bota irristagaitzak, altzairu-sareko zorroak...). 
BI8.2 Segurtasun orokorrerako eta larrialdi-egoeren kontrolerako ekipamenduak eta baliabideak identifikatu egiten 
dira eta egoera operatiboan mantentzen dira. 
BI8.3 Instalazioetan egondako denboran eta zerbitzu osagarrien eta orokorren erabileran, horri buruzko araudian 
bildutako eta bidezko seinaleen bitartez adierazitako arreta- eta babes-neurriak betetzen dira. 
BI8.4 Izan daitezkeen larrialdietan, ezarritako kontrol-, abisu- edo alarma-prozedurei jarraikiz jarduten da. 
BI8.5 Lan-ingurunearen barruko larrialdien kontrolerako eskuragarri dauden baliabideak eraginkortasunez erabiltzen 
dira, eta erabilera-egoera onean geratzen direla egiaztatzen da. 
BI8.6 Istripuen kasuan, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen laguntzak aplikatzen dira. 

LB9: Hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko eragiketak egitea, ingurumena babesteko arauak betez. 
BI9.1 Hondakinen edo zakarreriaren bilketa egiteko, mota bakoitzerako ezarritako prozedurei jarraitzen zaie. 
BI9.2 Hondakinen biltegiratzea eragiketaren argibideetan ezarritako modu eta leku espezifikoetan gauzatzen da, 
ezarritako lege-araudiak betez. 
BI9.3 Arazketa-ekipamenduen eta -baldintzen funtzionamendu zuzena egiaztatzen da, eta, hala badagokio, tratatu 
beharreko hondakin-motaren arabera eta prozedura-eskuliburuetan ezarritako eskakizunen arabera erregulatzen 
dira. 
BI9.4 Tratamenduaren barruan, baldintzak edo parametroak prozesuaren espezifikazioek eta eragiketaren 
argibideek finkatutako mugen barruan mantentzen dira. 
BI9.5 Laginak adierazitako moduan, puntuetan eta kantitatean hartzen dira, identifikatu egiten dira, eta aztertuak 
izateko bidaltzen dira, ezarritako prozedurari jarraikiz. 

LB10: Jardunbide egokien gidetan edo eskuliburuetan ezarritako higiene pertsonaleko arauak aplikatzea eta/edo 
kontrolatzea, elikagaien osasungarritasuna eta segurtasuna bermatuz, baita indarreko araudiak ezarritakoak ere. 

BI10.1 Erregelamenduzko jantzi eta ekipamendu osoa erabiltzen da, eta garbi eta egoera onean mantentzen da, eta 
ezarritako aldizkakotasunarekin berritzen da. 
BI10.2 Eskatutako garbitasun-egoera edo norberaren garbitasuna betetzen da, elikagaiekin kontaktuan egon 
daitezkeen gorputz-atalen kasuan bereziki. 
BI10.3 Elikagaien higieneari buruz indarrean dagoen legeria, manipulazio-jardunbide egokiak eta fabrikazio-
jardunbide egokiak betetzen direla egiaztatzen da. 

LB11: Haragi-industriako instalazioak eta lan-eremuak produkzioak eta indarreko araudiak eskatutako estandarren 
barruan mantentzea eta/edo kontrolatzea. 

BI11.1 Instalazioen eta makinen baldintza higienikoak eta sanitarioak egiaztatzen dira. 
BI11.2 Garbiketa- eta desinfekzio-programa gauzatzen eta egiaztatzen da. 
BI11.3 Izurrien kontrol-programa gauzatzen eta egiaztatzen da. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Animalia bizidunen alojamenduak. Hilketa-lineak animalien krokatze- eta garraio-sistemekin, igogailuekin, hondakinak 
biltzeko eta eramateko gailuekin, eta gainerako elementu osagarriekin. Intsentsibilizaziorako edo zorabiatzeko 
ekipamenduak: elektroshocka, elektrokoma, CO2-ganberak, pistola, uhin elektromagnetikoak. Ganibetak, trokarra eta 
bestelako odoluste-elementuak. Galdarraztatzeko eta depilatzeko ekipamenduak, erreskaldatzeko labeak-
harraskagailua-garbigailua. Lumatzeko ekipamenduak. Larrutze mekanizatuko ekipamenduak. Adarrak kentzekoak. 
Zerrak, ganibetak eta eskuzko ebaketarako eta ebaketa mekanikorako bestelako erremintak, horiek zorrozteko 
lanabesekin. Animaliak eta kanalak sailkatzeko, balioesteko eta abarrerako baremoak, taulak. Laginak hartzeko, 
prestatzeko eta behatzeko tresnak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko aparatuak: koipe-lodieraren neurgailuak, 
gihar-edukiaren neurgailuak, pH-metroak, konduktimetroak. Baskulak. Kanalak eta hondakinak identifikatzeko eta 
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markatzeko elementuak. Hotz-ganberak, tunelak eta izotz-ganberak, beren erregulazio- eta kontrol-elementuekin. 
Datuak transmititzeko ekipamenduak. Babesteko gailuak ekipamendu eta makinetan. Garbiketa pertsonaleko 
baliabideak. Garbiketa, desinfekzioa eta intsektu-garbiketa egiteko ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Kanalak, kanal-erdiak, espezie desberdinetako kanal-laurdenak, zehaztuak eta identifikatuak, hoztuak edo izoztuak. 
Jateko hondakinak. Azpiproduktuak. Desagerrarazteko hondakinak. Elikagaien segurtasun- eta osasungarritasun-
bermea. Instalazio eta ekipamendu garbiak, desinfektatuak eta egoera operatiboan. Hondakinak botatzeko edo husteko 
egoeran. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Animalien jatorri-dokumentazioa, identifikazio-arrakadak. Produkzio-programa. Ekipamenduen, erreminten 
eta tresnen erabilera-eskuliburuak. Prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak. Puntu kritikoen kontrol-eskuliburuaren 
erregistroak, produktuaren trazabilitatearen erregistroak, DDD erregistroak. Autokontrol-erregistroak. Araudi tekniko-
sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. 
Sortu dena: Kanalen eta piezen azken zehaztapena. Parteak, produkzio-erregistroa. 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
KANALA ZATITZEA ETA HARAGIA EGOKITZEA HARATEGIETAN 
BANATZEKO ETA MERKATURATZEKO EDO INDUSTRIA-
ERABILERARAKO 

 

Kodea: UC0032_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Zatitzeko ekipamendu eta baliabide osagarriak erabileran mantentzea eta maneiatzea, prozedura-eskuliburuen eta 
erabilera-argibideen arabera, produkzioa bermatze aldera. 

BI1.1 Zatiketa-gelaren eta elementu osagarrien garbiketa eta desinfekzioa ezarritako prozedurei jarraituta 
egiaztatzen da. 
BI1.2 Eremu edo plaza bakoitzeko ekipamendu eta erreminta espezifikoen hautaketa, prestaketa eta antolaketa egin 
beharreko eragiketa bakoitzaren eskakizunen arabera eta ezarritako lan-erritmoaren arabera egiten da. 
BI1.3 Zatiketa-gelako ekipamenduen eta makinen lehen mailako mantentze-lana dagokion eskuliburuei eta fitxei 
jarraikiz egiten da. 
BI1.4 Ebaketa-erremintak eta -lanabesak behar bezala zorrozten dira, eta horiek mantentzeko berezko lanak egiten 
dira. 
BI1.5 Ingurune-baldintzak (tenperatura, argia, aireztapena) prozedura-eskuliburuko argibideen arabera erregulatzen 
dira. 

LB2: Kanalak laurdentzea eta jateko hondakinak lortzea, gero industrian eta merkataritza-establezimenduetan 
erabiltzeko, kalitatea, higienea eta produkzio-mailak bermatuz. 

BI2.1 Kanalaren laurdentzea jasotako laneko argibideen arabera egiten da. 
BI2.2 Jateko hondakinak garbitu eta hautatu egiten dira, interesgarriak ez diren hondarrak edo atalak 
desagerrarazita eta merkaturatzeko baldintzak betetzen ez dituztenak bereizita. 
BI2.3 Eragiketa horiek haragian aurreikusitako denborazko eta errendimenduzko helburuak betez egiten dira. 
BI2.4 Pieza desberdinek beren ezaugarriak hobetzeko tratamenduak jasotzen dituzte, argibide-eskuliburuan 
adierazitako baldintzetan. 
BI2.5 Piezak, hondakinak eta hondarrak sailkatu eta ordenatu egiten dira, ezarritako irizpideei jarraikiz. 

LB3: Hotz-tratamendu industrialak aplikatzea, piezak modu egokian kontserbatzeko, kalitatea, higienea eta produkzio-
maila bermatuz. 

BI3.1 Kontrol-tresnek edo -koadroek eta hotz-ganberen eta -ekipamenduen ixte- eta segurtasun-sistemek behar 
bezala funtzionatzen dutela egiaztatzen da. 

2 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

14

BI3.2 Hozte- edo izozte-eredua (tenperatura, denborak) pieza-motarako edo haragi-produkturako egokia dela 
egiaztatzen da. 
BI3.3 Ganberak, ekipamenduak eta baldintzak programatu eta erregulatu egiten dira, hautatutako hozte- edo izozte-
ereduaren arabera. 
BI3.4 Laurdenak ganberetan sartzen eta antolatzen dira, ezarritako moduan eta kantitatean. 
BI3.5 Aplikazioan, tenperaturaren, hezetasunaren, denboren eta aire-abiaduraren parametroak kontrolatzen dira, eta 
dauden desbideratzeak zuzentzen dira. 
BI3.6 Hala badagokio, piezak desizoztu egiten dira, ekipamenduak erregulatuz eta baldintzak (tenperatura, denbora 
eta mikrouhinak) prozedura-eskuliburuak produktu bakoitzerako adierazitakoaren barruan mantenduz. 

LB4: Piezak biltzeko eta paketatzeko eragiketak gauzatzea azken produktuaren espezifikazioekin, kalitatea, higienea eta 
produkzio-mailak bermatuz. 

BI4.1 Biltzeko, erretiluratzeko, paketatzeko eta etiketatzeko materialek landu beharreko produkturako agindutako 
eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI4.2 Erretilu edo pakete bakoitzaren konposizioa eta dosifikazioa (pisua, tamaina, unitate-kopurua) onartutako 
marjinen barruan daudela egiaztatzen da. 
BI4.3 Ontziaren itxitura edo zigilatzea produktu-mota bakoitzerako zehaztutakoarekin bat datorrela kontrolatzen da. 
BI4.4 Etiketetan produktu-motarako araututako informazio osoa eta ontziratze-lotea adierazten dela egiaztatzen da. 

LB5: Bere eskumeneko lan-egoeretan beharrezkoak diren babes-neurriak hartzea segurtasuna bermatzeko. 
BI5.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatutako babes pertsonaleko ekipamenduak osorik eta behar bezala 
erabiltzen dira. 
BI5.2 Lan-eremua (postua, ingurunea, zorguneak) arriskutsuak izan daitezkeen edo beste lan batzuen egikaritzea 
zail dezaketen elementuez libre mantentzen da. 
BI5.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar 
bezala erabiltzen dira eragiketetan. 
BI5.4 Produktuen manipulazioa kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuta gauzatzen da. 
BI5.5 Laneko ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak arduradunari jakinarazten zaizkio, horiek zuzentzeko 
edo hobetzeko neurriak proposatuz. 

LB6: Enpresaren segurtasun- eta larrialdi-planetan ezarritako arauen arabera jardutea, ekintza prebentibo eta 
zuzentzaileak gauzatuz. 

BI6.1 Jantzi egokiekin babesten da, edo horrelakorik eskatzen duten arriskuko zereginetan erabiltzen direla 
egiaztatzen da (eskularruak, maskara, bota irristagaitzak, altzairu-sareko zorroak...). 
BI6.2 Segurtasun orokorrerako eta larrialdiko egoeren kontrolerako ekipamenduak eta baliabideak identifikatu egiten 
dira eta egoera operatiboan mantentzen dira. 
BI6.3 Instalazioetan egondako denboran eta zerbitzu osagarrien eta orokorren erabileran, horri buruzko araudian 
bildutako eta dagokion seinaleen bitartez adierazitako arreta- eta babes-neurriak betetzen dira. 
BI6.4 Izan daitezkeen larrialdietan, ezarritako kontrol-, abisu- edo alarma-prozedurei jarraikiz jarduten da. 
BI6.5 Lan-ingurunearen barruko larrialdien kontrolerako eskuragarri dauden baliabideak eraginkortasunez erabiltzen 
dira, eta erabilera-egoera onean geratzen direla egiaztatzen da. 
BI6.6. Funtzionamenduan edo larrialdi- eta hustuketa-planen entseguan, agindutako jarraibideen arabera jarduten 
da. 
BI6.7 Istripuen kasuan, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen laguntzak aplikatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua:  
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hotz-ganberak, izoztuen ganberak, beren elementu erregulatzaileekin eta kontrol-elementuekin. Desizozteko 
ekipamenduak. Zatiketa-gela industrialak, lan-mahaiarekin eta aurrera egiteko eta banatzeko bandarekin edo 
sistemarekin. Produktuak jasotzeko eta sailkatzeko elementuak, hala nola orgak, edukiontziak, esekigailuak eta abar. 
Ebaketa-erremintak, eskuzkoak edo mekanikoak, zorrozteko lanabesak. 
Baskulak. Argia, hezetasuna, tenperatura, uraren jarduera, pH-maila eta trinkotasuna neurtzeko aparatuak. Hutsean 
poltsaratzeko, biltzeko, erretiluratzeko eta paketatzeko ekipamenduak. 
Datuak transmititzeko ekipamenduak. Segurtasun- eta babes-gailuak instalazioetan eta makinetan. 
Garbiketa pertsonaleko baliabideak. Instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektu-garbiketa egiteko 
ekipamenduak. Ekipamenduen desinfekzio-, esterilizazio- eta garbiketa-sistemak (zentralizatuak edo ez). 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Kanal-laurdenak, haragi-piezak, bidalketarako hautatutako, sailkatutako eta egokitutako hondakinak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitako informazioa: Haragien, laurdenen eta piezen jatorri-dokumentazioa. Produkzio-programa. Ekipamenduen, 
erreminten eta tresnen erabilera-eskuliburuak. Prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak. Biltzeko eta paketatzeko, 
eta etiketatzeko araudia. Puntu kritikoen kontrol-eskuliburuaren erregistroak, produktuaren trazabilitatearen erregistroak, 
DDD erregistroak. 
Sortutako informazioa: Kanal-laurdenen eta piezen azken zehaztapena. Parteak, lan-erregistroak eta gorabeherak. 
Errendimenduen balioespena. Trazabilitatea: identifikazio- eta jarraipen-datuak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala:  
KANALAK ETA PIEZAK HARTU, BILTEGIRATU ETA BIDALTZEKO 
PROZESUAK KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0033_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Hornitzaileek edo produkzioak emandako lehengaiak, materialak eta produktuak hartzea eta eskatutakoarekin bat 
datozela kontrolatuz. 

BI1.1 Salgaiaren dokumentazioan aipatutako datuak erosketa- edo eskaera-agindukoekin alderatzen dira eta, hala 
badagokio, kantitateari, iraungipen-datari, kalteei eta galerei lotutako hutsegiteei buruzko txosten bat egiten da. 
BI1.2 Garraiobideek garraiatutako produktuek behar dituzten baldintza teknikoak eta higiene-baldintzak betetzen 
dituztela egiaztatzen da. 
BI1.3 Garraioan sortutako zirkunstantziei eta gorabeherei buruzko informazioa ezarritako protokoloaren arabera 
biltzen eta artxibatzen da. 
BI1.4 Salgaiak babesten dituzten enbalajeak eta ontziak egoera onean eta produktuaren kalitatea baldintza 
dezakeen narriadurarik gabe daudela egiaztatzen da. 
BI1.5 Hornigaiaren edo produktuaren ezaugarriak eta kantitateak erosketa-aginduarekin edo entrega-orriarekin bat 
datozela egiaztatzen da. 
BI1.6 Deskargatzeko lanak leku eta modu egokian egiten dira, salgaiek alteraziorik ez izateko moduan. 
BI1.7 Hornigaiaren edo produktuaren sarrera-erregistroa ezarritako sistemaren arabera egiten da. 

LB2: Salgaiak produktuen eskakizunen arabera biltegiratzea eta kontserbatzea, eskuragarri dauden baliabideak 
optimizatzeko. 

BI2.1 Lehengaiak eta produktuak biltegietan, gordailuetan eta ganberetan banatzeko, horien ezaugarriak hartzen 
dira kontuan (klasea, kategoria, lotea, iraungipena), ezarritako irizpideei jarraikiz, biltegiratze-bolumen baliagarriaren 
aprobetxamendu onena lortze aldera, baita eskatutako baldintza higienikoak eta sanitarioak betetze aldera ere. 
BI2.2 Salgaiak beren osotasuna bermatzeko moduan eta identifikazioa, manipulazioa eta errotazioa ahalbidetzeko 
moduan kokatzen dira. 
BI2.3 Biltegien, gordailuen eta ganberen aldagaiak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, argia eta aireztapena) 
produktuak kontserbatzeko errekerimenduen eta eskakizunen arabera kontrolatzen dira. 
BI2.4 Gune fisikoak eta biltegian erabiltzen diren ekipamenduek eta baliabideek higiene eta segurtasunari buruzko 
legezko araudia betetzen dutela egiaztatzen da. 
BI2.5 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
ezarritako lan- eta segurtasun-baldintzak ez aldatzeko moduan. 

LB3: Kanpo-eskaerak eta biltegiratutako produktuen bidalketa bezeroarekin adostutako espezifikazioei jarraikiz 
prestatzea. 

BI3.1 Bezeroen eskaerak jasotzen dira, eta eskatutako kantitatean, kalitatearekin eta epean erantzuteko aukera 
badagoen egiaztatzen da. 
BI3.2 Irteera-dokumentua (orria, agindua, albarana) eskaeraren espezifikazioen, dauden izakinen eta iraungipen-
daten arabera betetzen da. 
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BI3.3 Eskaeraren prestaketan, elementu guztiak sartzen dira irteera-aginduari jarraikiz, eta produktuen ezaugarriak 
eta horien prestaketa, biltzea, identifikazioa eta informazioa egokiak direla egiaztatzen da. 
BI3.4 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
lan- eta segurtasun-baldintzak ez aldatzeko moduan. 
BI3.5 Garraio-ibilgailuak produkturako egokiak direla eta erabilera-egoera onean daudela egiaztatzen da. 
BI3.6 Salgaiak garraiobideetan jartzean, produktuen higienea eta osotasuna ziurtatzen da. 
BI3.7 Irteerak ezarritako sistemari jarraikiz erregistratzen eta artxibatzen dira. 

LB4: Kanalen eta haragi-piezen izakinak kontrolatzea, horien kalitatea egiaztatzeko. 
BI4.1 Kanalak hotz-ganberetan edukitzen dira denbora egokienean eta tenperatura, hezetasun erlatibo eta aire-
zirkulazioko baldintza egokienetan, haragitze on bat ahalbidetzeko, betiere FIFO biltegiratze egoki batekin. 
BI4.2 Kanalak eta gainerako azpiproduktuak eskakizun teknikoak eta sanitarioak kontuan hartuta biltegiratzen dira. 
BI4.3 Susmagarritzat jotzen diren kanalak horretarako bideratutako ganberan biltegiratzen dira, kontsumorako 
libratzen edo suntsitzen diren arte. 
BI4.4 Biltegiratutakoaren egoera eta iraungipena produktu galkorrek eskatutako aldizkakotasunarekin egiaztatzen 
da. 
BI4.5 Izakinen erabilgarritasuna kontrolatzen da, eskaerei aurre egin ahal izateko. 
BI4.6 Stocken ezaugarriei eta kantitateari buruzko txostena egiten da, eta, hala badagokio, dagozkion gehikuntzak 
eskatzen eta justifikatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Biltegiak, hotz-ganberak. Baskulak. Dosifikagailuak. Barne-garraiobideak: kateak, uhalak, eskorgak. Ibilgailu 
autopropultsatu txikiak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko aparatuak. Datuak 
transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Ekipo informatikoak eta biltegiko kontrol-programak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Erabilerarako edo bidalketarako kokatuta eta sailkatuta dauden kanalen eta haragi-piezen biltegiratzea. Erabilerarako 
kokatutako eta sailkatutako gai osagarrien biltegiratzea. Produktuen bidalketa banaketarako. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erosketa-aginduak. Barne-entregako oharrak. Horniduren eta animalia bizidunen dokumentazioa (albaranak). Biltegiko 
kontrol-dokumentuak, sarrerak, irteerak. Laneko argibideak (hartzea, biltegiratzea, bidalketa). Kalitate-espezifikazioak. 
Kanpo-eskaerak. Barne-hornidurako agindua. 
Kanal konformeen, konfiskatuen edo aztertzen ari direnen erregistroa. 
Sarreren eta irteeren kontrol-dokumentuak. Izakinei buruzko txostenak. Inbentarioak. 
Bidalketaren dokumentazioa. 

 

 



 
 

 
Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa 

 

 
 

 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ANIMALIEN HILKETA ETA PRESTAKETA 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HARAGIAREN ZATIKETA ETA TEKNOLOGIA 

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
HARAGI-PRODUKTUEN BILTEGIKO ERAGIKETAK ETA KONTROLA 

 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ANIMALIEN HILKETAKO, ZATIKETAKO ETA PRESTAKETAKO LANEKOAK 

EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
ANIMALIEN HILKETA ETA PRESTAKETA 
 

Kodea: MF0031_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0031_2: Animaliak eta kanalak balioetsi, hil eta prestatzeko eragiketak eta 

trazabilitatearen aplikazioa eta jarraipena egitea. 
 

Iraupena: 180 ordu 
 
 

1.1 prestakuntza-atala 
ANIMALIEN HILKETA 
 
Kodea: UF0693 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hiltegiek bete behar dituzten baldintza teknikoak eta sanitarioak aztertzea. 

EI1.1 Erregelamentazioan ezarritako baldintza teknikoak eta sanitarioak ezagutzea, gizentzeko animalien eta hegaztien 
hiltegietarako, hotz-biltegietarako, eta zerikusia duten bestelako establezimenduetarako. 
EI1.2 Higiene-gabeziako egoerak bereiztea, eta hiltegietako eta zerikusia duten bestelako establezimenduetako 
langileen eta instalazioen ikuskapenean jarraitu beharreko jarraibideak ezagutzea. 
EI1.3 Garbiketa-metodoa eta -sekuentzia zehaztea gizentzeko animalien eta hegaztien hiltegietan, hotz-biltegietan eta 
zerikusia duten bestelako establezimenduetan. 
EI1.4 Erabili beharreko babes-neurriak deskribatzea. 
EI1.5 Hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko eta desagerrarazteko neurriak aplikatzea. 

A2: Gizentzeko animaliak eta hegaztiak hartu, maneiatu eta estabulatzeko prozedurak aztertzea, hilketaren aurretik. 
EI2.1 Animalia bizidunak estabulatzeko guneetarako erregelamentazioan ezarritako baldintza teknikoak eta sanitarioak 
ezagutzea. 
EI2.2 Higiene-gabeziako egoerak bereiztea, eta animaliak hartzeko guneetako langileen eta instalazioen ikuskapenean 
jarraitu beharreko jarraibideak ezagutzea. 
EI2.3 Animalia-espezie desberdinen garraiorako baldintza egokienak identifikatzea eta justifikatzea. 
EI2.4 Animalia bizidunak behar bezala eta era seguruan maneiatzeko (deskargatzea, gidatzea) erabili behar diren 
teknikak eta hartu behar diren neurriak zehaztea. 
EI2.5 Animalien garraio- eta maneiu-baldintzen ez-betetzeak estresaren agerpenarekin eta horren ondorioekin lotzea. 
EI2.6 Hartzearen berezko dokumentazioa izapidetzea eta gida interpretatzea. 
EI2.7 Animaliak hartzean bete beharreko erregistroak zehaztea, gida interpretatzea, eta hartzearen berezko 
dokumentazioa izapidetzea. 
EI2.8 Hiltegian dauden denboran animalia-espezie desberdinen eskakizunak deskribatzea eta justifikatzea, eta ukuiluen 
ezaugarriekin lotzea. 
EI2.9 Animalien egoera sanitarioa ezagutzea, eta akatsak dituzten animaliak identifikatzea. 
EI2.10 Trazabilitate-irizpidea aplikatzea estabulazioan eta hilketarako bidean. 
EI2.11 Ukuiluetako garbiketa-metodoa eta -sekuentzia zehaztea. 
EI2.12 Animalia bizidunen maneiuan erabili beharreko babes-neurriak deskribatzea. 
EI2.13 Hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko eta desagerrarazteko neurriak aplikatzea. 

A3: Gizentzeko animalien, hegaztien eta ehizako animalien hilketa-eragiketak zehaztea. 
EI3.1 Espezieen hilketa-lineak osatzen dituzten eragiketen sekuentziak konparatzea. 
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EI3.2 Honako eragiketa hauen kontrolerako parametroak, gauzatzeko baldintzak eta teknikak identifikatzea eta 
justifikatzea: 

- Zorabiatzea, lepo-egitea eta odolustea.  
EI3.3 Aurreko eragiketak gaizki egiteak animaliengan, prozesuan eta haragian dituen ondorioak balioestea, eta kasu 
bakoitzean hartu beharreko neurri zuzentzaileak adieraztea. 
EI3.4 Animalia behar bezala zorabiatua dagoela egiaztatzea, animalien ongizaterako neurriak babestuz. 
EI3.5 Animaliak esekitzea hilketa-linean. 
EI3.6 Animalia-espeziearen arabera, odolustea egiteko eremu egokiena zehaztea. 
EI3.7 Hilketan erabilitako ekipamenduen osaera, funtzionamendua eta erabilgarritasunak deskribatzea, baita behar 
dituzten erabiltzaile-mailako garbiketa-, prestaketa- eta mantentze-eragiketak eta erabiltzeko segurtasun-neurriak ere. 
EI3.8 Hilketa-eragiketen arrisku mikrobiologikoak ezagutzea, eta babes-neurriak ondorioztatzea. 
EI3.9 Hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko eta desagerrarazteko neurriak aplikatzea. 
EI3.10 Animaliaren larrialdiko hilketa batean jarduteko protokoloak ezagutzea. 
EI3.11 Trazabilitate-irizpidea aplikatzea zorabiatze- eta hilketa-eragiketetan. 

 

Edukiak: 
1. Hiltegietako baldintza teknikoak eta sanitarioak: 

- Gizentzeko animalien eta hegaztien hiltegietan aplikatu beharreko araudia eta erregelamentazio tekniko-sanitarioa.  
- Hotz-biltegietan eta zerikusia duten bestelako establezimenduetan aplikatu beharreko araudia eta 

erregelamentazio tekniko-sanitarioa. 
- Animalien ongizateari buruzko araudia, garraioan eta hilketaren unean animaliak babesteari dagokionez. 
- Instalazioen eta langileen higiene-baldintzak. 
- Instalazioen garbiketa eta desinfekzioa. 

- Hondakinak bereiztea, biltegiratzea eta desagerraraztea.  
- Babes-neurriak 

2. Animaliak hartzea eta «ante mortem» ikuskatzea:  
- Animalia bizidunak estabulatzeko guneei aplikatu beharreko araudia eta erregelamentazio tekniko-sanitarioa. 
- Animalia bizidunen garraio-baldintzak. 
- Animalien ongizateari buruzko araudia animalia bizidunen garraioari dagokionez. 
- Animalia bizidunen garraioaren ondorioak. 
- Ukuiluen garbiketa eta desinfekzioa. 
- Animaliak hartzean sortutako erregistroak, identifikazioa, markak eta gida sanitarioak. 
- Animalien ongizateari buruzko araudia alojamenduari eta hilketarako bideari dagokionez. 
- Animaliak ukuiluetan kokatzearen eta hilketara eramatearen ondorioak. 
- Animalia bizidunen alojamenduko segurtasuna. 
- Babes-neurriak animalia bizidunen maneiuan. 
- «Ante mortem» ikuskapenaren helburuak, ekintzak eta ondorioak. 
- Aplikatu beharreko animalien osasunbideari buruzko oinarrizko araudia. 
- Gizentzeko animalien eta hegaztien patologiei buruzko oinarrizko nozioak. 
- Trazabilitatea estabulazioan eta hilketarako bidean. 
- Hondakinak bereiztea eta desagerraraztea. 

3. Animaliak hiltzea eta «post mortem» ikuskatzea: 
- Espezie bakoitzerako aplikatu beharreko araudia eta eragiketa-sekuentzia. 

- Zorabiatzea edo intsentsibilizazioa: ekipamenduak, metodoak eta anomaliak. 
- Lepo-egitea: ekipamenduak, metodoak eta anomaliak. 
- Odolustea: ekipamenduak, metodoak eta anomaliak. 
- Gizentzeko animalien eta hegaztien hilketan aplikatu beharreko animalien ongizateari buruzko araudia. 
- Gizentzeko animalien eta hegaztien hilketaren ondorioak. 
- Animalien esekitzea. 
- Gizentzeko animalien eta hegaztien larrialdiko hilketetan aplikatu beharreko araudi tekniko-sanitarioa. 
- Odolaren banantzea eta tratamendua. 
- Bestelako hondakinen eta azpiproduktuen banantzea, biltegiratzea eta tratamendua. 
- Hilketako ekipamenduen eta erreminten erabiltzaile-mailako mantentze- eta garbiketa-lanak. 
- Babes-neurri sanitarioak. 
- Segurtasuna hilketarako ekipamenduen erabileran. 
- «Post mortem» ikuskapenaren helburuak, ekintzak eta ondorioak. 
- Lesio anatomopatologiko ohikoenak. 
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- Trazabilitatea hilketan. 

 

1.2 prestakuntza-atala 
ANIMALIEN PRESTAKETA 
 
Kodea: UF0694 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gizentzeko animalien, hegaztien eta ehizako animalien prestaketa-eragiketak zehaztea. 

EI1.1 Espezieen prestaketa-lineak osatzen dituzten eragiketen sekuentziak konparatzea. 
EI1.2 Honako eragiketa hauen kontrolerako parametroak, gauzatzeko baldintzak eta teknikak identifikatzea eta 
justifikatzea: 

- Galdarraztatzea, depilatzea. 
- Erreskaldatzea. 
- Larrutzea, ile-mozketa, lumatzea. 
- Erraiak kentzea. 
- Kanalaren zatikatzea espezie bakoitzean, beharrezko ekipamenduekin lotuta. 

EI1.3 Aurreko eragiketak gaizki egiteak animaliengan, prozesuan eta haragian dituen ondorioak balioestea, eta kasu 
bakoitzean hartu beharreko neurri zuzentzaileak adieraztea. 
EI1.4 Prestaketan erabilitako ekipamenduen osaera, funtzionamendua eta erabilgarritasunak deskribatzea, baita behar 
dituzten erabiltzaile-mailako garbiketa-, prestaketa- eta mantentze-eragiketak eta erabiltzeko segurtasun-neurriak ere. 
EI1.5 Prestaketa-eragiketen anomaliak eta arrisku mikrobiologikoak ezagutzea, bereziki erraiak kentzean, eta babes-
neurriak ondorioztatzea. 
EI1.6 Espezie desberdinen hondakinak eta horiek egokitzeko teknikak eta baldintzak ezagutzea. 
EI1.7 Ikuskapen-jardunen eta -erabakien ondorioak balioestea, eta egoera bakoitzean erabilitako zigiluak, markak eta 
dokumentazioa ezagutzea. 
EI1.8 Organoak eta erraiak albaitariaren azterketarako prestatzean jarduteko protokoloak ezagutzea. 
EI1.9 AMEen (arrisku-material espezifikoak) kudeaketaren jardun-protokoloa ezagutzea. 
EI1.10 Azpiproduktuak eta hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko, biltegiratzeko eta desagerrarazteko 
neurriak aplikatzea. 
EI1.11 Trazabilitatearen mantentze-lanetan esku hartzea. 

A2: Kanalak sailkatzeko irizpide teknikoak eta merkataritza-irizpideak identifikatzea. 
EI2.1 Gizentzeko animalien, hegazti eta untxien eta ehizako animalien espezieetako kanalak definitzea. 
EI2.2 Animalia-espezie desberdinei aplikatu beharreko kanalen sailkapenerako erregelamentazio teknikoa eta 
merkataritza-erregelamentazioa interpretatzea. 
EI2.3 Espezie desberdinetako kanalen sailkapen-faktoreak zerrendatzea, balioestea eta aplikatzea. 
EI2.4 Faktore desberdinen pisatze- eta neurketa-teknikak identifikatzea eta horretarako erabilitako aparatu 
homologatuekin lotzea. 
EI2.5 Neurketan erabilitako aparatuen osaera eta erabilgarritasunak deskribatzea, eta kanalen sailkapenerako 
erabilitako ekipamenduen erabiltzaile-mailako egiaztapen-/kalibrazio- eta mantentze-metodoa eta -egoera ezagutzea.  
EI2.6 Kanalen sailkapen-sistemak interpretatzea. 
EI2.7 Marka- edo zigilu-motak eta horiek aplikatzeko teknikak ezagutzea, eta horien edukia kanalaren ezaugarriekin 
lotzea. 
EI2.8 Kanalen trazabilitate-metodoak ezagutzea. 
EI2.9 Kanalen sailkapenean esku hartzea eta: 

- Kanalaren osaera araututako estandarrarekin konparatzea. 
- Kanalaren motaren eta egoeraren arabera balioetsi beharreko parametroak bereiztea eta tresna egokiak 

hautatzea. 
- Sailkapen-parametroen neurketa, balioztatzea eta pisatzea egitea, dagokion aparatuak behar bezala prestatuz 

eta maneiatuz. 
- Kanalari dagokion klasea eta taldea esleitzea. 
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- Marka edo zigilua bere informazio osoarekin hautatzea eta aplikatzea. 

A3: Hotz-tratamendu industrialetan baldintza teknikoak eta sanitarioak kanal- edo pieza-mota bakoitzarekin lotzea, 
haragiaren heltzea eta kontserbazioa ahalbidetzeko. 

EI3.1 Hotz industrialaren kontzeptua ezagutzea 
EI3.2 Tenperaturari, hezetasunari, denborari eta aireztapenari lotutako tresnen eta sistemen kontrol-metodoak 
identifikatzea. 
EI3.3 Hozte- eta izozte-instalazioek behar dituzten ganberak, ekipamenduak eta baldintzak ezagutzea. 
EI3.4 Kanalen karga eta egokitzapena zehaztea ganberetan. 
EI3.5 Hoztutako eta izoztutako haragiek izan ditzaketen alterazioak identifikatzea 
EI3.6 Garbiketa- eta desinfekzio-lanak egitea beharrezko segurtasun-neurriak aplikatuz. 

 

Edukiak: 
1. Animalien prestaketa 

- Gizentzeko animalien, hegaztien eta untxien prestaketan aplikatu beharreko araudia. 
- Prestaketaren kontzeptua. 
- Espezie bakoitzerako bildutako eragiketen sekuentzia. 
- Azala, ileak edo lumak kentzea, espezieen arabera. 
- Lan-metodoak, makinak eta ekipamendua. 
- Animalia-espezie bakoitzean prestaketa gaizki egiteak dituen ondorioak. 

- Erraiak kentzea: ekipamenduak, erremintak eta metodoak. 
- Kanalaren kutsadura. 
- Hondakinaren kontzeptua: 

• Jateko hondakinak. 

• Animalia-espezie bakoitzaren hondakinak ezagutzea. 

• Hondakinak banantzea. 

• Hondakinak egokitzeko teknikak eta baldintzak. 
- Kanalaren zatikatzea. 

• Kanalak eta kanal-erdiak. 

• Laurdenak. 
- Prestaketan, zigiluak, markak eta dokumentazioa ezagutzea. 
- Albaitariaren azterketan aplikatu beharreko oinarrizko araudia. 
- Prestaketako ekipamenduen eta erreminten erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 
- Ekipamenduen, erreminten eta langileen garbiketa eta desinfekzioa. 
- AMEen kontzeptua (arrisku-material espezifikoak) eta horien kudeaketa. 
- Beste hondakin batzuen banantzea eta desagerraraztea. 
- Segurtasuna prestaketarako ekipamenduen erabileran. 
- Trazabilitatea prestaketan. 
- Manipulazio-jardunbide egokiak. 
- Giza kontsumorako ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuen kontzeptua eta kudeaketa. 

2. Kanalen merkataritza-sailkapena 
- Gizentzeko animalien, hegaztien eta untxien espezieetako kanalei aplikatu beharreko erregelamentazio tekniko-

sanitarioa. 
- Kanala: 

• Espezie desberdinen kontzeptua eta osaera. 
- Espezie desberdinetako kanalei aplikatu beharreko erregelamentazio teknikoa eta merkataritzakoa. 
- Kanalak sailkatzeko sistemak. 

- Neurtzeko ekipamenduak: definizioa eta funtzionamendua.  
- Neurtzeko ekipamenduen kalibrazioa eta egiaztapena. 
- Neurtzeko ekipamenduen erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 
- Kanalen identifikazioa eta markaketa. 

- Trazabilitatea: goranzkoa eta beheranzkoa. 
- EEko araudiak. 

3. Tratamendua hotz industrialarekin 
- Hotz industrialaren kontzeptua  
- Tenperatura, hezetasuna, denbora eta airearen abiadura hotz-ganberetan.  
- Izozte- eta hozte-sistemak.  
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- Hoztutako eta izoztutako haragien alterazioak. 
- Izozte- eta hozte-sistemak. 

- Ganberen karga eta egokitzapena.  
- Garbiketa-, desinfekzio- eta babes-jardunbide egokiak. EEEko Araudiak. 

 

1.3 prestakuntza-atala 
JANARIEN MANIPULAZIOA, HILTEGIETAKO INGURUNE-SEGURTASUNA ETA 
-BABESA 
 
Kodea: UF0695 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB7, LB8, LB9, LB10 eta LB11 lanbide-

burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produkzio-baliabideen higiene-gabeziak, horien hondamen-egoerak edo -mailak, eta lan-ohiturek produktuen eta 
kontsumitzaileen segurtasunean eta osasungarritasunean dituzten ondorioak ebaluatzea. 

EI1.1 Janari-manipulatzaileek jarraitu beharreko higiene-ohiturak eta -jarrerak deskribatzea. 
EI1.2 Higiene-gabeziako egoerak bereiztea, eta hiltegietako eta zerikusia duten bestelako establezimenduetako 
langileen eta instalazioen ikuskapenean jarraitu beharreko jarraibideak ezagutzea. 
EI1.3 Elikagaien eraldaketen jatorria eta agente eragileak eta horien transmisio- eta ugalketa-mekanismoak 
identifikatzea. 
EI1.4 Elaborazioan edo manipulazioan janariek izandako alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina 
balioestea, eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI1.5 Elikagai-jatorriko intoxikazio edo toxiinfekzio nagusiak eta osasunean dituzten ondorioak zerrendatzea, eta 
alterazioekin eta agente eragileekin lotzea. 

A2: Hiltegiko arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-plana eta lotutako erregistroak ezagutzea: 
EI2.1 Hiltegiko instalazioen garbiketa-metodoak deskribatzea. 
EI2.2 Puntu kritikoen kontrolean eta detekzioan erabilitako metodologia maneiatzea, kutsadurak saihesteko. 
Horretarako: 

- Izan daitezkeen arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak ezagutzea. 
- Prozesua kontrolpean dagoen ala ez jakiteko aukera ematen duen egiaztapen-sisteman parte hartzea. 
- Beharrezko ekintza zuzentzaileen ezarpenean esku hartzea. 
- Erregistro guztiak betetzea. 

A3: Haragi-industriaren jarduerak dituen arriskuak eta ingurumenaren gaineko ondorioak aztertzea. 
EI3.1 Haragi-industriak ingurumenean duen eraginaren faktoreak identifikatzea. 
EI3.2 Sortutako hondakin-motak sailkatzea beren jatorriaren, arriskugarritasunaren, egoeraren eta birziklatzearen 
arabera, eta ingurumenaren gaineko eraginaren faktoreak eta arazketa-premia identifikatzea. 
EI3.3 Haragi-industriak sortutako hondakinen, kutsatzaileen eta bestelako afekzioen ingurune-ondorioak ezagutzea. 
EI3.4 Jarduera desberdinetan aplikatu beharreko ingurumen-araudia (kanpokoa eta barrukoa) identifikatzea. 
EI3.5 Ingurune-jardunbide egokiak eta desegokiak bereiztea. 

A4: Segurtasunerako arrisku-egoerak eta -faktoreak eta haragi-industrian aplikatu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak 
aztertzea. 

EI4.1 Haragi-industriako arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea, eta horien ondorioak ondorioztatzea. 
EI4.2 Honako gai hauen inguruko segurtasun-planen eta araudiaren alderdi esanguratsuenak interpretatzea: langilearen 
eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta arduren banaketa, prebentziozko neurriak, seinaleztapenak, 
lanpostu bakoitzeko arau espezifikoak, istripu- edo larrialdi-kasuetarako jarduna. 
EI4.3 Haragi-industrian erabilitako ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu orokorrak deskribatzea. 
EI4.4 Seinaleztapen- eta segurtasun-gailu orokorrak eta norbera babesteko ekipamenduak ezagutzea. 
EI4.5 Produktuen toxikotasunari edo arriskugarritasunari buruzko informazioa manipulatzean hartu beharreko babes-
neurriekin lotzea. 
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EI4.6 Larrialdietan (suteak, lurrun-ihesa eta produktu kimikoen ihesa) jarduteko prozedurak eta horien kontrolerako 
erabilitako baliabideak azaltzea, baita istripuetan jarduteko prozedurak, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen 
laguntzak ere.  

A5: Hilketarako eta prestaketarako behar diren ekipamenduen eta erreminten erabiltzaile-mailako mantentze-lanak 
ezagutzea. 

EI5.1 Ekipamenduak eta erremintak erabiltzeko argibideen eta prozeduren eskuliburuak deskribatzea, produkzioa 
bermatze aldera. 
EI5.2 Lan-eremuko eta prestaketa-lineako higiene-gabezia elikagaien segurtasunarekin lotzea. 
EI5.3 Lan-ekipamenduak eta -erremintak identifikatzea, eskakizun espezifikoen eta lan-erritmoaren arabera. 
EI5.4 Ekipamenduak eta erremintak prestatzeko jarraibideak deskribatzea, baita horien antolaketa ere. 

 

Edukiak: 
1. Elikagaien industriako higieneari buruzko arauak eta neurriak: 

- Hiltegietan aplikatu beharreko araudi higienikoa eta sanitarioa. 

- Elikagaien higienea. Manipulazio-jardunbide egokiak. Higiene pertsonaleko neurriak. 
- Instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-plana. 

- Izurriak kontrolatzeko metodoak: arratoi-garbiketa eta intsektu-garbiketa. 

2. Instalazioen eta ekipamenduen garbiketa: 
- Garbiketaren kontzeptua eta mailak. 
- Garbiketako, desinfekzioko, esterilizazioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako prozesuak eta produktuak. 
- Garbiketa-sistemak eta -ekipamenduak. 
- Eremuen edo ekipamenduen isolamendu- eta seinaleztapen-teknikak. 

3. Elikagaien industriaren ingurune-eragina eta ingurune-babeserako neurriak:  
- Inpaktu-agenteak eta -faktoreak. 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Ingurune-babesari dagokionez hiltegietan aplikatu beharreko araudia. 

- Energia-aurrezpena eta -alternatibak.  
- Hondakin solidoak eta ontziak. 
- Atmosferarako emisioak. 
- Isurpen likidoak. 
- Bestelako prebentzio- edo babes-teknikak. 
- Ingurune-jardunbide egokiak. 

4. Elikagaien industriako segurtasuna hiltegietan:  
- Hiltegietan aplikatu beharreko laneko araudia. 

- Segurtasun-planak. Seinaleztapen- eta segurtasun-gailuak eta norbera babesteko ekipamenduak. 
- Arrisku-egoerak eta -faktoreak eta araudia. 
- Prebentzio- eta babes-neurriak. 
- Larrialdi- eta istripu-egoerak. 

5. Ekipamenduen eta erreminten erabiltzaile-mailako mantentze-lanak:  
- Ekipamenduen eta erreminten erabilera-prozeduren eta -argibideen eskuliburuak. 

- Elikagaien higienea. Elikagaien segurtasuna. 
- Lan-ekipamenduen eta -erreminten prestaketa eta antolaketa. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HARAGIAREN ZATIKETA ETA TEKNOLOGIA 
 

Kodea: MF0032_2 

2 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

24

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0032_2: Kanala zatitzea eta haragia egokitzea harategietan banatzeko 

eta merkaturatzeko edo industria-erabilerarako. 
 

Iraupena: 160 ordu 
 
 

2.1 prestakuntza-atala 
HARAGIAREN EGOKITZAPENA, MERKATURATZEKO 
 
Kodea: UF0352 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin (egokitzapenari 

dagokionez). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A3: Jateko hondakinak merkaturatzeko edo industrian erabiltzeko prestaketa-teknikak aplikatzea, eskatutako kalitatea eta 
higienea lortuz. 
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EI3.1 Behien, zaldien, txerrien, ardien, ahuntzen, hegaztien, untxien eta ehizaren jateko hondakinak merkatuan 
aurkezteko formak identifikatzea. 
EI3.2 Merkaturatzeko hondakinek bete behar dituzten espezifikazioak ezagutzea. 
EI3.3 Hondakinen eta beren unitateen ezaugarriak biltzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko materialekin eta teknikekin 
lotzea. 
EI3.4 Jateko hondakinen egokitzapenaren kasu praktiko batean: 

- Hondakinak hezurgabetzea eta zatitzea. 
- Lortutako unitateak sailkatzea beren ezaugarrien eta merkataritza-irizpideen arabera. 
- Prestaketa-eragiketetan bidezko higiene-neurriak aplikatzea. 
- Aurkezpen- eta etiketatze-material eta -teknika egokiak hautatzea. 

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

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

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

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

 

Edukiak: 
1. Haragia. 

- Definizioa eta ezaugarri organoleptikoak.  
- Muskulu-ehuna. Osaera eta konposizioa. pH-a, kolorea, zaporea eta abar. 
- Haragiaren egoera hilketaren ondoren. 

- Haragi desberdinen ezaugarriak: behia, ardia, ahuntza, txerria, hegaztiak, untxia eta ehiza. 
- Haragi- eta errai-motak, -piezak eta -unitateak. Sailkapena. 
- Jateko bestelako ehunak: koipeak, erraiak, hondakinak, tripak eta odola. 
- Haragiaren heltze-prozesua. Ganberak. 
- Heltzearen alterazioak. 
- Konposizio bromatologikoa. Deskribapena. Ura haragian. 
- Haragien kalitatearen balioespena. 

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

3. Haragi-piezak merkaturatzeko prestatzea. 
- Kanalen zatiketa. Merkataritza-atalak. 
- Animalia handien hezurgabetzea eta zatiketa. Merkataritza-sailkapena. 
- Animalia txikien hezurgabetzea eta zatiketa. Merkataritza-sailkapena. 
- Xerratan eta txuletatan zatitzea. Hondarren aprobetxamendua. 
- Biltzeko eta etiketatzeko materialak eta teknikak. 

- Piezen kontserbazioa. Eguraste- eta hotz-ganberak. 
- Jateko hondakinak merkaturatzeko prestatzea. 

- Merkataritza-aurkezpena. Jendeari saltzeko postua. 
- Jendearentzako arreta. Salmenta-teknikak. 

4. Haragi-produktuen merkaturatzea eta prezioaren zehaztapena. 
- Kostu-dokumentuak. Definizioa eta erabilgarritasuna. 
- Salmenta-prezioaren kalkulua. Errendimendu estandarrak eta merkatuko erreferentziak. 
- Merkataritza-marjinak. Salmenta-aurreikuspena. 
- Salmenten kontrola. Oharrak eta zuzenketak. 
- Erakusketa-leihoak muntatzea. 
- Produktu egokienak hautatzea. 

- Etiketak: etiketa-motak, kokapena. 
- Ontziratzea/biltzea: araudia, materialak eta bilkin- eta ontzi-motak. 

 

 

2.2 prestakuntza-atala 
HARAGIAREN TEKNOLOGIA 
 
Kodea: UF0696 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin (haragiaren teknologiari 

dagokionez), eta LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Haragia produzitzen duten animaliak identifikatzea eta balioestea, baita horien ezaugarri organoleptikoak eta haragiaren 
teknologia ere. 

EI1.1 Haragi freskoaren ezaugarri organoleptikoetan eragina duten faktoreak identifikatzea eta horien garapenean 
eragina duten faktoreak zerrendatzea. 
EI1.2 Haragia produzitzeko animaliak ezagutzea. 
EI1.3 Gizentzeko animalien arraza eta espezie nagusiak identifikatzea. 
EI1.4 Animalien errendimendua egiaztatzea hiltegian. 
EI1.5 Muskulu-ehunaren ezaugarriak bereiztea. 
EI1.6 PH-maila haragiaren egoera sanitarioarekin eta freskotasun-mailarekin lotzea. 
EI1.7 Ezaugarri organoleptiko desberdinak balioztatzea. 
EI1.8 PH-mailaren neurketak egitea. 
EI1.9 Balioztatzeak eta neurketak kontrastatzea eta kalitatea balioestea. 

A2: Kanal- edo pieza-mota bakoitzarekin hotz industrialeko tratamenduak eta haragiaren kontserbazio-teknikak aplikatzea 
eta aztertzea, haragiaren heltzea ahalbidetzeko, kalitatea, higienea eta produkzio-maila bermatuz. 

EI2.1 Kontrol-koadroen edo tresnen kontrol- eta egiaztapen-metodoak deskribatzea, baita ganberen eta hotz-
ekipamenduen ixte- eta segurtasun-sistemak ere. 
EI2.2 Haragi-motarako eta horren heltzerako hozte- edo izozte-eredu (tenperatura, denborak) egokiena identifikatzea. 
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EI2.3 Ganberen, ekipamenduen eta baldintzen programa eta erregulazioa ezagutzea, eskatutako hozte- edo izozte-
ereduaren arabera. 
EI2.4 Ganberetan kanalen edo piezen sartzea eta antolaketa deskribatzea, ezarritako moduan eta kantitatean. 
EI2.5 Tenperaturaren, hezetasunaren, denboren eta airearen abiaduraren parametroak eta horiek kontrolatzeko modua 
deskribatzea. 
EI2.6 Tenperaturako, hezetasuneko, denborako eta airearen abiadurako desbideratzeak eta horien zuzenketa 
interpretatzea. 
EI2.7 Hotz-tratamenduen kontrolean bete beharreko erregistroak zehaztea. 
EI2.8 Kanalen edo piezen desizozte-teknikak eta ekipamenduen erregulazioa deskribatzea. 
EI2.9 Neurketan erabilitako aparatuen osaera eta erabilgarritasunak deskribatzea, eta erabilitako ekipamenduen 
erabiltzaile-mailako egiaztapen-/kalibrazio- eta mantentze-metodoa eta -egoera ezagutzea. 
EI2.10 Erabilitako ekipamenduen osaera, funtzionamendua eta erabilgarritasunak deskribatzea, baita behar dituzten 
erabiltzaile-mailako garbiketa-, prestaketa- eta mantentze-eragiketak eta erabiltzeko segurtasun-neurriak ere. 

A3: Haragi-piezak edo -unitateak biltzea, ontziratzea eta etiketatzea, baita jateko hondakinak eta horien unitateak ere. 
EI3.1 Instalazioen garbiketa- eta higiene-baldintzak egiaztatzea. 
EI3.2 Piezen, hondakinen eta beren unitateen ezaugarriak biltzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko materialekin eta 
teknikekin lotzea. 
EI3.3 Pieza edo haragi-produktu fresko bakoitzerako erretiluratzeko eta biltzeko material eta teknika egokiak hautatzea. 
EI3.4 Pieza edo produktu bakoitzerako ontziratze- eta erretiluratze-eragiketen baldintza teknikoak, kontrol-parametroak 
eta gauzatzeko baldintzak zehaztea, beharrezko ekipamenduekin lotuta. 
EI3.5 Ontziratzean eta erretiluratzean, garbiketa-eragiketetan, prestaketan, erabiltzaile-mailako mantentze-lanetan eta 
babes-neurrietan erabilitako ekipamenduen eta lanabesen osaera, funtzionamendua eta erabilgarritasunak deskribatzea. 
EI3.6 Haragi-pieza eta -produktu bakoitzerako etiketa egokiak deskribatzea, lege-eskakizunen arabera eta trazabilitatea 
mantenduz. 
EI3.7 Ezarritako manipulazio-, babes- eta segurtasun-jardunbide egokiak zaintzea. 
EI3.8 Gaien eta produktuen identifikazioa definitzea. 
EI3.9 Sortutako hondakinen sailkapena eta biltegiratzea deskribatzea. 

 

Edukiak: 
1. Haragia produzitzeko animaliak 

- Gizentzeko espezieak, hegaztiak eta ehiza. 
- Anatomiako eta fisiologiako oinarriak. 
- Animalia-motak eta -arrazak. 
- Animalien errendimendua. 
- Bizidunen balioespena. 
- Muskulu-ehunaren ezaugarriak. 
- Jateko bestelako ehunak. 
- Rigor mortisaren prozesua. 

2. Haragiaren ezaugarriak.  
- Haragiaren ezaugarri organoleptikoak. Garapenean eragina duten faktoreak. 
- Haragiaren PH-maila. 
- Haragiaren egoera sanitarioa eta freskotasuna. 
- Jateko hondakinen ezaugarriak. 

3. Haragiaren kontserbazioa.  
- Hotzari aplikatu beharreko erregelamentazio tekniko-sanitarioa haragi-industrian. 
- Haragiaren kontserbazio-metodoak. 
- Tenperaturaren, hezetasunaren, denboraren eta airearen abiaduraren kontzeptua. 
- Tenperaturaren, hezetasunaren, denboraren eta airearen abiaduraren ondorioak hotz-biltegiratzean. 
- Kanalen hoztea eta izoztea. 
- Kanalak eta piezak sartzea eta antolatzea. 
- Ganberen kudeaketa. 
- Tenperatura-kontroleko grafikoak. 
- Erregistroak lantzea eta trazabilitatea mantentzea. 
- Kanalak eta piezak desizozteko teknikak. 

- Neurtzeko ekipamenduak: ezagutza eta funtzionamendua. 
- Neurketa-ekipamenduen kalibrazioa eta egiaztapena. 
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- Ekipamenduen erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 

- Hoztutako eta izoztutako haragien alterazioak.  
- Instalazioen eta ganberen erabiltzaile-mailako garbiketa eta mantentze-lanak. 
- Higiene- eta segurtasun-neurriak hotz-produktuen eta -ekipamenduen manipulazioan. 

4. Haragiaren eta jateko hondakinen lehen eraldaketak. 
- Haragiaren lehen eraldaketak: 
- Jateko hondakinen lehen eraldaketak. 
- Manipulazio-jardunbide egokiak. 
- Lehen eraldaketako eta ontziratzeko ekipamenduen erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 
- Ekipamenduen eta lanabesen garbiketa eta desinfekzioa. 

5. Kanalen eta piezen sailkapena. 
- Kanalen merkataritza-sailkapena espezieen arabera. 
- Haragi-pieza desberdinen merkataritza-irizpideak eta ezaugarriak. 
- Trazabilitate-irizpideak zatitzean, hezurgabetzean eta jateko hondakinetan. 
- Sortutako hondakinak biltegiratzea eta desagerraraztea. 
- Lortutako produktuen eta piezen identifikazio-sistemak. 
- Piezen eta produktuen kontserbazioa. 

6. Haragiaren eta jateko hondakinen biltzea, ontziratzea eta etiketatzea. 
- Janarien ontziratzean aplikatu beharreko araudia. 
- Ekipamenduen eta lanabesen garbiketa eta desinfekzioa. 

- Biltzea, ontziratzea, erretiluratzea: kontzeptua, teknika, ekipamendua eta ondorioak. 
- Ekipamenduak eta lanabesak: kontzeptua, osaera, funtzionamendua eta erabilgarritasunak. 
- Etiketei buruzko legea eta aplikatu beharreko araudia. 
- Trazabilitatea. 
- Manipulazio-jardunbide egokiak. 
- Segurtasuna ekipamenduen erabileran. 
- Ekipamenduen erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 
- Hondakinak bereiztea eta desagerraraztea. 

7. Ingurune-, higiene- eta segurtasun-jardunbide egokiak hiltegietan. 
- Garbiketa- eta desinfekzio-metodoak. 
- Isuriak eta hondakinak desagerraraztea. 
- Aplikatu beharreko legeria. 
- Prebentzio-neurriak makinak eta instalazioak maneiatzean. 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua: 
HARAGI-PRODUKTUEN BILTEGIKO ERAGIKETAK ETA KONTROLA 
 

Kodea: MF0033_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0033_2: Kanalak eta piezak hartu, biltegiratu eta bidaltzeko prozesuak 

kontrolatzea. 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Salgaiak hartzea eta bidaltzea. 

EI1.1 Sartzen diren salgaiekin eta bidalketekin batera joan behar duen dokumentazioa ezagutzea. 

3 
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EI1.2 Irteera-aginduak interpretatzea eta albaranak eta bidalketen bestelako dokumentazioa egitea. 

EI1.3 Lehengaien hornidura-kontratuen edo produktuen salmenta-kontratuen edukia aztertzea, eta hartzean edo 

bidaltzean egin beharreko egiaztapenekin lotzea. 

EI1.4 Kantitateen balioztatze-, neurketa- eta kalkulu-metodoak aztertzea. 

EI1.5 Salgaien babes-sistemak definitzea. 

EI1.6 Dauden kanpo-garraiobideak zerrendatzea eta horien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak deskribatzea. 

EI1.7 Salgaiak garraioan kokatzeko modu egokia deskribatzea. 

EI1.8 Hartutako produktuei hartzeko ikuskapen-irizpideak aplikatzea: 
- Lotearen osaera zehaztea eta jasotako salgaiarekin entregatutako dokumentazioa kontrastatzea. 
- Kantitatea eta entrega-epeak egiaztatzea. 
- Garraio-baldintzak egiaztatzea. 
- Egin beharreko egiaztapenak zehaztea eta produktuen ezaugarriak eta egoera egiaztatzea. 
- Identifikazioa eta trazabilitatea zehaztea. 
- Hartzean bete beharreko erregistroak ezartzea. 

EI1.9 Eskaeren prestaketan eta irteeran egin beharreko egiaztapenak deskribatzea: 
- Bezeroa. 
- Produktua, kantitatea eta entrega-epea. 
- Lotea, iraungipen-data. 
- Produktuen egoera. 

EI1.10 Salgaiak hartzen eta bidaltzen laguntzea: 
- Lotearen osaera zehaztea. 
- Hartzean edo bidalketaren aurretik egin beharreko egiaztapenak zehaztea. 
- Lotutako informazioa eta dokumentazioa kontrastatzea. 
- Loteak behar duen babesa zehaztea. 
- Garraiobideak bete behar dituen baldintzak finkatzea eta salgaien kokapen egokia deskribatzea. 

EI1.11 Detektatutako gorabeherak identifikatzea eta horien inguruan erabakitzea. 

EI1.12 Ezarritako manipulazio-, babes- eta segurtasun-jardunbide egokiak betetzea. 

EI1.13 Gaien eta produktuen identifikazioa definitzea. 

EI1.14 Sortutako hondakinen sailkapena eta biltegiratzea deskribatzea. 

A2: Salgaiak sailkatzea, elikagaien ezaugarrietarako eta horiek biltegiratzeko irizpide egokiak aplikatuz. 
EI2.1 Elikagaien sailkapen-irizpideak aplikatzea, iraungipenaren, erabilgarritasunaren, tamainaren, erresistentziaren eta 

bestelako ezaugarrien arabera. 

EI2.2 Kodetze-sistemak interpretatzea. 

EI2.3 Kodeak esleitzea ezarritako sistemaren arabera, eta salgaiak markatzea. 

A3: Biltegiratzeko prozedurak aztertzea, eta salgaien manipulazio-teknikak eta -ibilbideak eta kokapenak, denborak eta 

baliabideak hautatzea. 
EI3.1 Salgaien biltegiratzearen eta manipulazioaren oinarrizko ezaugarriak deskribatzea. 

EI3.2 Elikagaien biltegietan gehien erabiltzen diren salgaien barne-manipulaziorako, kargarako, deskargarako eta 

garraiorako ekipamenduen oinarrizko ezaugarriak, prestazioak, erabiltzaile-mailako funtzionamendua eta mantentze-

lanak eta babes-neurriak deskribatzea. 

EI3.3 Manipulatzeko baliabideak salgai tipoekin lotzea eta lotura hori bien ezaugarri fisikoetan eta teknikoetan oinarrituta 

justifikatzea. 

EI3.4 Biltegiratutako produktuaren gainean egin beharreko kontrola eta izakinen kontrola definitzea. 

EI3.5 Indarreko araudiaren arabera, biltegi batek bete behar dituen segurtasun-neurri orokorrak deskribatzea. 

EI3.6 Biltegi baten ezaugarriak, eskuragarri dauden baliabideak eta gunea, eta biltegiratu edo hornitu beharreko 

produktu-motak adierazten diren ariketa baten kasuan, honako balioespen hauek zehaztea: 
- Hartzea, biltegiratzea, bidalketa eta itxaronaldiak egingo diren eremuak. 
- Produktu-mota bakoitzaren kokalekua. 
- Produktuen barne-lekualdaketako ibilbideak. 
- Karga-, deskarga-, garraio- eta manipulazio-baliabideak. 
- Produktuen osotasuna eta kontserbazioa bermatzeko behar diren zainketak. 
- Salgaien maneiuan aplikatu beharreko segurtasun-neurriak. 

EI3.7 Ezarritako manipulazio-, babes- eta segurtasun-jardunbide egokiak zaintzea. 

EI3.8 Gaien eta produktuen definizioa eta identifikazioa. 

EI3.9 Sortutako hondakinen sailkapena eta biltegiratzea deskribatzea. 
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A4: Biltegiko barne-erabilerari, hartzeari eta bidalketari lotutako dokumentazioa betetzea. 
EI4.1 Hartzearekin, biltegiratzearekin, barne-banaketarekin eta bidalketekin lotutako administrazio-prozedurak azaltzea. 

EI4.2 Funtzioa, jatorria eta jomuga zehaztea, eta horretarako erabilitako dokumentuen edukia interpretatzea. 

EI4.3 Salgaiak hartzean eta bidaltzean bildu, bete eta bideratu beharreko datuak zehaztea: 
- Eskaera- eta erosketa-aginduak. 
- Barne-hornidurako eskabideak, entrega-orriak. 
- Harrera-fitxak, sarreren erregistroa. 
- Irteera- eta bidalketa-aginduak, irteera-erregistroak. 
- Albaranak. 
- Erreklamazio- eta itzultze-dokumentuak. 

A5: Izakinak kontrolatzeko eta inbentarioak egiteko prozedurak aplikatzea. 
EI5.1 Biltegiko kontrolak sortutako informazioa enpresako beste unitate edo departamentu batzuen premiekin lotzea. 

EI5.2 Gehieneko stockaren, stock optimoaren, segurtasun-stockaren eta gutxieneko stockaren kontzeptuak azaltzea, 

horien kalkuluan kontuan hartzen diren aldagaiak identifikatuta. 

EI5.3 Inbentario-mota desberdinak deskribatzea eta zehaztea, eta horietako bakoitzaren helburua azaltzea. 

EI5.4 Biltegiko mugimenduekin lotutako datuak lortzea eta balioestea:  
- Stock erabilgarria. 
- Egin gabeko hornidurak. 
- Bidean dauden bezeroen eskaerak. 
- Zerbitzatutako barne-hornidurak. 
- Bidalitako produktuak. 
- Itzulketak. 

EI5.5 Izakinen egoera inbentarioaren zenbaketa fisikoarekin kontrastatzea, eta aldeak eta horien arrazoiak balioztatzea. 

A6: Biltegiko kontrolerako ekipo eta programa informatikoak erabiltzea. 
EI6.1 Aplikazio informatikoak instalatzea, ezarritako espezifikazioei jarraikiz. 

EI6.2 Instalatutako aplikazioen funtzioak eta oinarrizko prozedurak aztertzea. 

EI6.3 Biltegi bateko mugimendu-lanetan laguntzea:  
- Aplikazioaren hasierako parametroak definitzea, proposatutako datuen arabera. 
- Altak, bajak eta aldaketak egitea produktuen, hornitzaileen eta bezeroen artxiboetan. 
- Izakinen sarrerak eta irteerak erregistratzea, dagozkien artxiboak eguneratuz. 
- Emaitzazko biltegiko kontrol-dokumentuak lantzea, artxibatzea eta inprimatzea. 
- Izakinen inbentarioa lantzea, artxibatzea eta inprimatzea. 

 

Edukiak: 
1. Haragi-produktuak hartzea. 

- Kanalen eta haragi freskoen merkataritzan aplikatu beharreko erregelamentazioa. 

- Hornidura-kontratuen edukiaren azterketa. 

- Hartutako produktuen ikuskapena. 

- Eragiketa eta egiaztapen orokorrak materia osagarriak, ontziak eta enbalajeak hartzean. 

- Eragiketak eta egiaztapenak haragiak hartzean (PH-maila, tenperatura). 

- Salgaien babesa. 

- Kanalen eta haragi freskoen garraioa. 

- Sarrera-dokumentazioa. 

- Manipulazio-, babes- eta segurtasun-jardunbide egokiak. 

- Hondakinen kudeaketa. 

2. Haragi-produktuen sailkapena. 
- Haragi-produktuen sailkapen-irizpideak. 

- Kodetze-sistemak. 

- Salgaien markaketa. 

 
3. Produktuen biltegiratzea. 

- Biltegiratzeko sistemak, biltegi-motak. 

- Salgaien sailkapena eta kodetzea. 

- Barruko prozedurak, lekualdaketa-ekipamenduak eta manipulazioa. 



 
 

 
Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa 

 

 
 

 
 

31 

- Salgaien kokalekua. 

- Salgaien kontserbazio-baldintza orokorrak. 

- Izakinen kontrola, inbentarioak. 

- Ekipamenduen erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 

- Manipulazio-, babes- eta segurtasun-jardunbide egokiak. 

- Hondakinen kudeaketa. 

4. Haragi-produktuen biltegiaren kontrola. 
- Barne-dokumentazioa. 

- Sarreren eta irteeren erregistroak. 

- Izakinen kontrola. 

- Gehieneko stocka, stock optimoa, segurtasun-stocka, eta gutxieneko stocka. 

- Inbentarioak. 

- Biltegiaren kontrolerako aplikazio informatikoak. 

5. Haragi-produktuen bidalketa. 
- Eragiketa eta egiaztapen orokorrak bidalketan. 

- Kanpo-garraioa. 

- Irteerako dokumentazioa 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
ANIMALIEN HILKETAKO, ZATIKETAKO ETA PRESTAKETAKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0147 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Larrialdi-planarekin behar bezala zehaztutako larrialdi-simulazio bat antolatzeko eta gauzatzeko eragiketetan laguntzea.  

EI1.1 Honako gai hauen inguruko segurtasun-planen eta araudiaren alderdi esanguratsuenak interpretatzea: langileen 

eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta erantzukizunen banaketa, prebentzio-neurriak, seinaleak, 

postu bakoitzerako arau espezifikoak, istripu- eta larrialdi-kasuetako jarduna. 
EI1.2 Seinaleztapen- eta segurtasun-gailu orokorrak eta norbera babesteko ekipamenduak ezagutzea. 

EI1.3 Larrialdietan (suteak, lurrun-ihesa eta produktu kimikoen ihesa) jarduteko prozedurak eta horien kontrolerako 

erabilitako baliabideak zehaztea, baita istripuetan jarduteko prozedurak, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen 

laguntzak ere. 

A2: Animalia-espezie desberdinen zorabiatze- eta hilketa-eragiketak gauzatzea.  
EI2.1 Lana egiteko materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 

EI2.2 Fase desberdinetan eskatutako giza baliabideak zehaztea. 

EI2.3 Espezie desberdinen hilketa-linea osatzen duten eragiketen sekuentzia zehaztea.  
EI2.4 Lan-eremuaren prestaketan laguntzea, eskakizun higienikoen eta sanitarioen arabera. 

EI2.5 Ekipamenduak eta materialak egin beharreko lanerako leku egokienean kokatzea. 

EI2.6 Animalia-espeziearen arabera, zorabiatze-metodo egokienaren hautaketan eta aplikazioan parte hartzea. 

EI2.7 Animaliak hilketa-linean esekitzeko lanean laguntzea.  
EI2.8 Espeziearen arabera, odolustean edo lepo-egitean laguntzea.  
EI2.9 Egin beharreko garbiketa-eragiketetan, prestaketa-eragiketetan, erabiltzaile-mailako mantentze-lanetan eta 

segurtasun-lanetan esku hartzea.  
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A3: Espezie desberdinetako animalien prestaketa-eragiketak egitea.  
EI3.1 Lana egiteko materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 

EI3.2 Espezie desberdinen prestaketa-linea osatzen duten eragiketen sekuentzia zehaztea.  
EI3.3 Lan-eremuaren prestaketan laguntzea, eskakizun higienikoen eta sanitarioen arabera. 

EI3.4 Ekipamenduak eta materialak egin beharreko lanerako leku egokienean kokatzea. 

EI3.5 Hala badagokio, larrutzean, ile-mozketan, lumatzean, erraiak kentzean eta kanala zatikatzean laguntzea.  
EI3.6 Espezie desberdinen hondakinak ezagutzea, eta horien prestaketan eta egokitzapenean laguntzea. 

EI3.7 Trazabilitate-irizpidea aplikatzea lortutako produktuetan. 

EI3.8 Lortutako hondakinak bereizteko eta desagerrarazteko neurketetan laguntzea, horien jatorriaren arabera.  
EI3.9 Arrisku-material espezifikoak bereizteko lanean laguntzea, eta, horretarako, lege-baldintzen araberako jardun-

protokoloa ezagutzea.  
EI3.10 Espezie desberdinetako animaliak prestatzean egin beharreko eragiketetan (garbiketa, prestaketa, erabiltzaile-

mailako mantentze-lanak eta segurtasun-neurriak) laguntzea.  

A4: Espezie bakoitzean kanalak sailkatzeko eragiketetan laguntzea, merkataritza-irizpide teknikoen arabera.  
EI4.1 Kanalaren osaera araututako estandarrarekin konparatzea.  
EI4.2 Balioetsi beharreko parametroak hautatzea, kanalaren egoeraren eta motaren arabera.  
EI4.3 Lana egiteko tresnak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea, eta erabilitako ekipamenduen 

erabiltzaile-mailako mantentze-lanak, egiaztapena eta kalibrazioa egitea. 

EI4.4 Sailkapen-faktoreetarako homologatutako neurketa-ekipamenduak hautatzea, ezarritako metodoaren arabera. 

EI4.5 Sailkapen-faktoreak neurtzen, balioztatzen eta pisatzen laguntzea.  
EI4.6 Espezie desberdinetako animalien kanalei klase eta talde faktorea esleitzen laguntzea. 

EI4.7 Kanalen markaketa egitea, kanalak beren informazio osoarekin identifikatuta (marka edo zigilua). 

A5: Kanalen zatiketa industrialeko eta jateko hondakinak lortzeko eragiketak egitea.  
EI5.1 Kanalak laurdentzea edo erdibitzea, merkatuan aurkezteko formen arabera. 

EI5.2 Behien, zaldien, txerrien, ardien, ahuntzen, hegaztien, untxien eta ehizaren zatiketa-eragiketetan laguntzea. 

EI5.3 Lana egiteko tresnak, lanabesak, materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea.  
EI5.4 Fase desberdinetan eskatutako giza baliabideak zehaztea. 

EI5.5 Lan-eremuaren prestaketan laguntzea, eskakizun higienikoen eta sanitarioen arabera. 

EI5.6 Ekipamenduak eta materialak egin beharreko lanerako leku egokienean kokatzea. 

EI5.7 Segurtasun- eta babes-sistemen funtzionamendu egokia egiaztatzea. 

EI5.8 Lana egitea eskatutako higiene- eta manipulazio-jardunbide egokiei jarraikiz. 

EI5.9 Lortutako piezen edo unitateen sailkapenean laguntzea, horien ezaugarrien eta merkataritza-irizpideen arabera. 

EI5.10 Trazabilitate-irizpidea aplikatzea zatiketa-eragiketetan. 

EI5.11 Sortutako hondakinak eta azpiproduktuak banantzen, biltegiratzen eta desagerrarazten laguntzea, horien 

jatorriaren arabera. 

A6: Jateko hondakinen prestaketa-eragiketak egitea merkaturatuak izateko.  
EI6.1 Behien, zaldien, txerrien, ardien, ahuntzen, hegaztien, untxien eta ehizaren hezurgabetzean eta zatiketan 

laguntzea, merkatuan aurkezteko. 

EI6.2 Jateko hondakinen hautaketan eta garbiketan laguntzea, horien ezaugarrien eta merkataritza-irizpide teknikoen 

arabera.  
EI6.3 Sortutako hondakinak banantzen, biltegiratzen eta desagerrarazten laguntzea, horien jatorriaren arabera. 

EI6.4 Segurtasun- eta babes-sistemen funtzionamendu egokia egiaztatzea. 

EI6.5 Lana egitea eskatutako higiene- eta manipulazio-jardunbide egokiei jarraikiz. 

A7: Haragiaren ezaugarri organoleptikoen identifikazioan eta balioespenean parte hartzea.  
EI7.1 Haragiaren ezaugarri organoleptikoetan eragina duten faktoreak identifikatzean laguntzea, haragiaren freskotasun-

maila ebaluatuz. 

EI7.2 PH-mailaren neurketak egitea. 

EI7.3 Balioztatzeak eta neurketak kontrastatzea eta kalitatea balioestea. 

A8: Haragiaren kontserbazio-tekniken azterketan eta aplikazioan parte hartzea.  
EI8.1 Eguraste-, hozte- edo izozte-ganberen hautaketan eta horien ingurune-baldintzen eta kontrol-parametroen 

hautaketan laguntzea. 

EI8.2 Ganberak betetzea eta kargatzea.  
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EI8.3 Eskatutako garbiketa-eragiketetan, erabiltzaile-mailako mantentze-lanetan eta babes-neurrietan laguntzea. 

EI8.4 Kontserbazio-prozesuan parametroen jarraipena egiteko behar den dokumentazioa egitea. 

A9: Haragi-piezen edo -unitateen lehen eraldaketa-prozesuak egitea.  
EI9.1 Xerratan mozteko, zatitzeko, txikitzeko, oratzeko edo moldekatzeko prozesuetan laguntzea. 

EI9.2 Haragien eta osagaien kategoriaren, dosifikazioaren eta piezen hautaketan laguntzea, haragi-produktu freskoak 

lortzeko. 

EI9.3 Lana egitea eskatutako higiene- eta manipulazio-jardunbide egokiei jarraikiz. 

EI9.4 Xerratan mozteko, zatitzeko, txikitzeko, oratzeko, galkatzeko eta moldekatzeko erabili beharreko ekipamenduak 

eta lanabesak hautatzea. 

EI9.5 Bete beharreko lanerako eskatzen diren garbiketa-eragiketak, prestaketa, erabiltzaile-mailako mantentze-lanak eta 

babes-neurriak egitea. 

A10: Haragi-piezen edo -unitateen erretiluratze- edo ontziratze-prozesuak eta etiketatze-prozesua egitea. 
EI10.1 Haragi-piezen edo -unitateen erretiluratze- edo ontziratze-prozesuetan laguntzea, lana behar bezala egin dela 

egiaztatuz. 

EI10.2 Erretiluratzean edo ontziratzean erabili beharreko ekipamenduak eta lanabesak hautatzea. 

EI10.3 Bete beharreko lanerako eskatzen diren garbiketa-eragiketak, prestaketa, erabiltzaile-mailako mantentzea eta 

babes-neurriak egitea. 

EI10.4 Haragi-pieza eta -produktu bakoitzerako etiketa egokiak egiten laguntzea, lege-eskakizunen arabera eta 

trazabilitatea mantenduz. 

A11: Salgaien hartzea egiaztatzea. 
EI11.1 Lehengaiak hartzean bidezko egiaztapenak egitea, hornidura-kontratuen edukia aztertuz eta sartzen diren 

salgaien dokumentazioa kontrastatuz. 

EI11.2 Hartutako produktuen ikuskapenean laguntzea, identifikazioa, lotea, entregatutako dokumentazioa, kantitatea eta 

entrega-epeak, garraio-baldintzak, produktuen egoera, trazabilitatea eta salgaiari eman behar zaion babesa ezarriz. 

EI11.3 Hartzean bete beharreko erregistroak egiteko lanean laguntzea. 

A12: Salgaien bidalketan laguntzea. 
EI12.1 Eskaeraren prestaketan laguntzea, lotutako dokumentazioaren arabera. 

EI12.2 Produktuen salmenta-kontratuen edukiaren azterketan eta bidalketan egin beharreko egiaztapenetan laguntzea. 

EI12.3 Bidalketekin batera joan behar duen dokumentazioa egiten laguntzea. 

EI12.4 Bidalitako salgaiari eman behar zaion babesa egokia dela ziurtatzea. 

EI12.5 Bidalketaren trazabilitatearen mantentze-lanetan laguntzea. 

EI12.6 Garraiobideek bidalketa jakin bakoitzerako bete behar dituzten baldintzak ezartzea. 

EI12.7 Salgaiak behar bezala kokatzea ezarritako garraiobidean. 

A13: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI13.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 

EI13.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

EI13.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 

EI13.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI13.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI13.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea, beti. 
 

Edukiak 
1. Larrialdi-kasuetarako jarduna. 

- Enpresaren larrialdi-plana eta erantzukizunak. 

- Jarduna larrialdi-planean adierazitakoaren arabera.  
- Seinaleztapena eta jada badauden prebentzio-neurriak. 

- Lehen laguntzak egitea. 

2. Hilketa espezie bakoitzean. 
- Zorabiatze-metodo egokiena hautatzea eta aplikatzea, espeziearen arabera. 

- Hilketa-kateko animaliaren prestaketa. 

- Odolustea edo lepo-egitea gauzatzea, espeziearen arabera. 

- Dagokion higiene-, babes- eta segurtasun-neurrien aplikazioa. 
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3. Prestaketa espezie bakoitzean. 
- Egin beharreko eragiketen sekuentziazioa, espeziearen arabera. 

- Hala badagokio, larrutzean, ile-mozketan, lumatzean, erraiak kentzean eta kanalaren zatikatzean laguntzea, 

beharrezko tresnak eta ekipamenduak erabiliz. 

- Lortutako hondakinak ezagutzea eta egokitzeko prestatzea. 

- Trazabilitate-irizpidea aplikatzea lortutako produktuetan. 

- Lortutako hondakinak banantzea jatorriaren arabera. 

- Giza kontsumorako ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuen eta arrisku-material espezifikoen bereizketa, lege-

eskakizunen arabera. 

- Dagokion higiene-, babes- eta segurtasun-neurrien aplikazioa. 

4. Kanalen sailkapena eta haragiaren ezaugarri organoleptikoak eta kalitate-ezaugarriak. 
- Kanalaren osaera araututako estandarrarekin. 

- Balioetsi beharreko parametroak kanalaren motaren eta egoeraren arabera hautatzea eta tresna egokiak aukeratzea. 

- Pisatzea, balioztatzea eta sailkapen-faktoreen neurketa neurtzeko ekipamendu eta metodo egokiekin egitea. 

- Kanala identifikatzea eta kanalari klasea eta taldea esleitzea. 

- Ezaugarri organoleptiko desberdinak ezagutzea. 

- Haragiaren freskotasun-maila ezagutzea. 

- Kalitatearen balioespena. 

5. Kanalak espezieen arabera zatitzea, eta hondakinak egokitzea. 
- Kanala laurdentzea edo erdibitzea, ebakitzeko tresna eta ebaketa-linea egokiak hautatuz. 

- Kanalak hezurgabetzea eta zatitzea, aurreko eta atzeko laurdenak edo erdiak, errendimendu optimoa lortzeko ebaketa-

lanabesak eta -formak eta banantze egokiak hautatuz. 

- Lortutako piezen edo unitateen sailkapena beren ezaugarrien eta merkataritza-irizpideen arabera. 

- Hondakinen identifikazioa eta bereizketa. 

- Bidezko higiene-, babes- eta segurtasun-neurrien aplikazioa. 

- Hondakinak hezurgabetzea eta zatitzea. 

- Lortutako hondakinen hautaketa eta garbiketa beren ezaugarrien eta merkataritza-irizpide teknikoen arabera. 

- Hondakinen identifikazioa eta bereizketa. 

- Bidezko higiene-, babes- eta segurtasun-neurrien aplikazioa. 

6. Haragiaren hotz bidezko kontserbazioa. 
- Ganberak hautatzea eta hozteko edo izozteko parametroak finkatzea. 

- Erabiltzaile-mailako mantentze- eta garbiketa-eragiketak. 

- Ganberak betetzea eta kargatzea. 

- Kontserbazio-prozesuan parametroen jarraipena egitea. 

- Bidezko higiene-, babes- eta segurtasun-neurrien aplikazioa. 

7. Lehen eraldaketak. 
- Xerratan mozteko, zatitzeko, txikitzeko, oratzeko edo moldekatzeko eraldaketa gauzatzea. 

- Osagaien dosifikazioa eta nahasketa egitea. 

- Eragiketa bakoitzerako makina egokiak erabiltzea. 

- Higiene-neurriak aplikatzea. 

8. Haragi-produktuak edo -piezak ontziratzea, hartzea eta bidaltzea. 
- Produktu- edo pieza-motarako makina egokiak ezartzea. 

- Produktuen erretiluratzea edo ontziratzea egitea. 

- Eskatutako baldintzen arabera etiketatzea. 

- Ontziratze eta etiketatze egokia egiaztatzea. 

- Egin beharreko egiaztapenak zehaztea. 

- Lotutako dokumentazioa egiaztatzea. 

- Salgaiaren trazabilitatearen eta identifikazioaren ezarpena. 

- Salgaiari eman behar zaion maneiua. 

- Eskaeraren prestaketa, lotutako dokumentazioaren arabera. 

- Eskaeraren azken ikuskapena egitea. 

- Irteerako albarana lantzea. 

- Bidalitako salgaiari eman behar zaion babesa. 



 
 

 
Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa 

 

 
 

 
 

35 

- Bidalketaren trazabilitatea. 

- Garraiobideak bete behar dituen baldintzak finkatzea eta salgaien kokapen egokia deskribatzea. 

9. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 

- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

- Jasotako argibideak zorroztasunez interpretatzea eta gauzatzea. 

- Enpresako produkzio-prozesua ezagutzea. 

- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 

- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 

- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0031_2 
Animalien hilketa eta 
prestaketa 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria  

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Harakintzako lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak 

1 urte 3 urte 

MF0032_2 
Haragiaren zatiketa eta 
teknologia 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria  

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Harakintzako lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak 

1 urte 3 urte 

MF0033_2 
Haragi-produktuen biltegiko 
eragiketak eta kontrola 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria  

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
Harakintzako lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak 

1 urte 3 urte 

 

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

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Zatiketa-gela 70 100 

Hotz-ganbera 15 25 

 

 
 

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

Erabilera anitzeko gela X X X 

Zatiketa-gela X X X 

Hotz-ganbera X X X 

 

 
Tokiko hiltegi baten laguntza beharko da ikasturteko praktikak ezartzeko. 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak. 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Orri birakaria 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
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Zatiketa-gela 

Ekipamendua eta materiala: 

---- Txikitzeko makina. 

---- Oragailua. 

---- Galkatzeko makina. 

---- Grapagailua. 

---- Hutsean ontziratzeko makina. 

---- Etiketa jartzeko makina. 

---- Hotz-mostradorea. 

---- Ganibetak zorrozteko makina. 

---- Mahai mostradorea  

---- Harraska-garbitegia. 

---- Upel-orga. 

---- Trangadera. 

---- Zatiketa-mahaia. 

---- Terreina gurpilekin. 

---- Orga gurpildunak, kanaletarako eta kanal-erdietarako. 

---- Zatiketa-orga. 

---- Garraio-eskorga. 

---- Paleta. 

---- Erretraktilagailua. 

---- Esku-garbigailua. 

---- Ganibet-esterilizagailua. 

---- Pieza-esekigailuen edukiontzia. 

---- Erretilu metalikoa. 

---- Armairua. 

---- Xaboi-dosifikagailua. 

---- Esku-lehorgailua. 

---- Paperontzia. 

---- Erretiluratzeko materiala. 

---- Ontziratzeko materiala. 
Neurtzeko ekipamenduak: 

---- Doitasunezko balantza. 

---- Baskula. 

---- Zunda-termometroa. 

---- PH-metroa. 
Erremintak eta lanabesak: 

---- Zatitzeko ganibetak. 

---- Ganibet-zorroak. 

---- Disko-zerra elektrikoa. 

---- Zinta-zerra. 
Babes-ekipamenduak: 

---- Kaskoa. 

---- Plastikozko mantala. 

---- Altzairuzko mantala. 

---- Botak. 

---- Latexezko eskularruak. 

---- Altzairuzko eskularruak. 



 
 

 
Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa 

 

 
 

 
 

41 

Hotz-ganbera 

---- Aire-errailak. 

---- Orga gurpildunak, kanaletarako eta kanal-erdietarako. 

---- Zatiketa-orga. 

---- Pieza-esekigailuen edukiontzia. 

---- Erretiluak 
 

 
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: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

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

ezartzen den araudiaren arabera. 

 
 



 

 

 




