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IZENA 
ARRAINGINTZA ETA ARRANTZAKO ETA AKUIKULTURAKO PRODUKTUEN ELABORAZIOA 
 

KODEA 
INAJ0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Arrantzako produktuak 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA109_2 Arraingintza eta arrantzako eta akuikulturako produktuen elaborazioa» (1087/2005 ED, irailaren 16koa, 2005eko 
urriaren 5eko 238 zenbakidun BOEan argitaratua). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Arrainen, itsaskien eta arrantzatik eta akuikulturatik eratorritako produktuak hartzea, biltegiratzea, bidaltzea, prestatzea eta 
elaboratzearekin loturiko eragiketa espezifikoak egitea, indarreko araudi tekniko sanitarioari eta ingurumena, kalitatea, 
segurtasuna eta laneko osasuna kudeatzeko sistemei jarraikiz. Makinak eta ekipamenduak maneiatzea. Enpresa txiki 
batean arrantza-produktuak merkaturatzea. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0315_2: Arrainei eta itsaskiei dagokienez, lehengaiak hartzeko, biltegiratzeko eta piezak eta prestakinak bidaltzeko 

prozesua kontrolatzea. 
- UC0316_2: Arrainak edo itsaskiak merkaturatzeko edo industria-erabilerarako egokitzea, elikagaien segurtasuneko eta 

kalitateko arauei jarraikiz. 
- UC0317_2: Arrainak, itsaskiak eta arrantzako prestakin freskoak prestatzea eta saltzea, elikagaien segurtasunari eta 

kalitateari dagokienez eskatzen diren baldintzak beteta. 
- UC0318_2: Arrantzako produktuen kontserbak, erdi-kontserbak eta gazituak egitea, elikagaien segurtasuneko eta 

kalitateko arauei jarraikiz. 
- UC0319_2: Oinarrian arraina edo itsaskiak dituzten oreak, pastak, izoztuak eta plater kozinatuak edo aurrekozinatuak 

egitea, produktuen kalitatea eta higienea bermatuta. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Arrandegi txikietan lan egiten du, langile autonomo moduan edo besteren kontura; maiz, arrandegiak familia-
negozioak izaten dira. Oinarrian arraina edo itsaskiak dituzten produktuak (izoztuak, kontserbak eta erdi-kontserbak) 
egiten dituzten enpresa ertain eta handietan ere egiten dute lana, baita lantegi-ontzietan eta arrain-lonjetan ere. 
Jarduera hartzearen eta produkzioaren eremu funtzionaletan txertatzen da, hau da, ekipamenduak prestatzea, 
lehengaiak egokitzea, zatitzea, xerrak egitea, zatikatzea, txikitzea, arrantzako produktuen elaborazioa eta produktua 
merkaturatzea, eta, langile autonomoen kasuan, enpresa txiki baten kudeaketan eta administrazioan. 
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Ekoizpen-sektoreak 
Arrain-kontserben industriak. Ontzi izoztaileak eta lantegi-ontziak. Arraina izozteko eta banatzeko enpresak. Arrain-
produktu kozinatuen eta aurrekozinatuen industriak. Plater prestatuak. Arrandegiak eta arrain- eta itsaski-dendak. 
Itsas-haztegiak. Lonjak. Arrantzako produktu eraldatuen industriak (ketuak, surimia, lehortzea, aterakinak). 

 

Lanbideak edo lanpostuak 
7702.1018 Arrain- eta itsaski-egoslea. 
7702.1036 Kontserbarako arraina prestatzeko langilea. 
7702.1027 Kontserbarako arrainaren garbitzaile prestatzailea. 
Hotzeko tratamenduetan espezialista. 
7705.1044 Janariak izozteko langilea. 
Arrain-saltzailea. Arrandegian saltzen duen arrain-saltzailea. 
Produktu izoztuen eta ultraizoztuen egilea. 
Ontziratze lineako langilea edo kontrolatzailea. 
Biltegizaina eta lehengaien harreragilea. 
Arrantza-produktuen eta deribatuen, arrain-kontserben eta erdi-kontserben egilea. 
Autoklabeko langilea. 
Arrain-ontzailea. 
Arrain-gazitzailea. 
Ketzeko instalazioetako langilea. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0315_2 
Arrantzako produktuen hartzea, biltegiratzea eta 
bidalketa 

50   

MF0316_2 
Arrainen egokitzapena eta teknologia 130 

UF1222: Arrainen teknologia 60 

UF1223: Arrainen eta 
itsaskien egokitzapena 70 

MF0317_2 
Arrainen prestaketa eta salmenta 60   

MF0318_2 
Arrain-kontserben eta -gazituen elaborazioa 110 

UF1224: Arrain- eta itsaski-
kontserben elaborazioa 50 

UF1225: Erdi-kontserben, 
gazituen, lehortuen, ketuen eta 
eskabetxeen elaborazioa 

60 

MF0319_2 
Arrain-produktu izoztuen eta kozinatuen elaborazioa 110 

UF1226: Arrantzako produktu 
izoztuen elaborazioa 70 

UF1227: Arrain-produktuen 
oreen, pasten, 
aurrekozinatuen eta 
kozinatuen elaborazioa 

40 

MP0257: 
Arrantzako eta akuikulturako produktuen 
elaborazioko eta arraingintzako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80 

  

Iraupena, guztira 540   
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
ARRAINEI EDO ITSASKIEI DAGOKIENEZ, LEHENGAIAK 

HARTZEKO, BILTEGIRATZEKO ETA PIEZAK ETA 
PRESTAKINAK BIDALTZEKO PROZESUA KONTROLATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

ARRAINAK EDO ITSASKIAK MERKATURATZEKO EDO 
INDUSTRIA-ERABILERARAKO EGOKITZEA, ELIKAGAIEN 

SEGURTASUNEKO ETA KALITATEKO ARAUEI JARRAIKIZ 
 

3. gaitasun-atala 
ARRAINAK, ITSASKIAK ETA ARRANTZAKO PRESTAKIN 
FRESKOAK PRESTATZEA ETA SALTZEA, ELIKAGAIEN 

SEGURTASUNARI ETA KALITATEARI DAGOKIENEZ 
ESKATZEN DIREN BALDINTZAK BETETA 

 
4. gaitasun-atala 

ARRANTZAKO PRODUKTUEN KONTSERBAK,  
ERDI-KONTSERBAK ETA GAZITUAK EGITEA, ELIKAGAIEN 
SEGURTASUNEKO ETA KALITATEKO ARAUEI JARRAIKIZ 

 
5. gaitasun-atala 

OINARRIAN ARRAINA EDO ITSASKIAK DITUZTEN OREAK, 
PASTAK, IZOZTUAK ETA PLATER KOZINATUAK EDO 

AURREKOZINATUAK EGITEA, PRODUKTUEN KALITATEA ETA 
HIGIENEA BERMATUTA 

 

1 

2 

3 

4 
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1. gaitasun-atala: 
ARRAINEI EDO ITSASKIEI DAGOKIENEZ, LEHENGAIAK HARTZEKO, 
BILTEGIRATZEKO ETA PIEZAK ETA PRESTAKINAK BIDALTZEKO 
PROZESUA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0315_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Hornitzaileek edo produkzioak emandako lehengaiak (arrainak eta itsaskiak) eta produktu osagarriak hartzea eta 
eskatutakoarekin bat datozela ziurtatzea. 

BI1.1 Elikagaien higieneari buruz indarrean dagoen legeria, manipulazio-jardunbide egokiak eta fabrikazio-
jardunbide egokiak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI1.2 Salgaien dokumentazioan aipatutako datuak erosketa- edo eskaera-agindukoekin alderatzen dira eta, hala 
badagokio, kantitateari, iraungipen-datari, kalteei eta galerei lotutako hutsegiteei buruzko txosten bat egiten da. 
BI1.3 Egiaztatzen da garraiobideek garraiatu beharreko produktuetarako eskatzen diren baldintzak (teknikoak eta 
higienikoak) betetzen dituztela. 
BI1.4 Arrainaren freskotasun-maila Europako Erkidegoko legeri espezifikoaren arabera zehazten da. 
BI1.5 Jasotako arrainek eta itsaskiek beharrezkoak diren berme sanitarioak dituztela eta bateraezinak diren 
produktuak batera garraiatu ez direla gainbegiratzen da, ikuskapen bisualaren bitartez. 
BI1.6 Garraioan sortutako zirkunstantziei eta gorabeherei buruzko informazioa bildu egiten da eta ezarritako 
protokoloaren arabera artxibatu. 
BI1.7 Salgaiak babesten dituzten enbalajeak eta ontziak egoera onean eta produktuaren kalitatea baldintza 
dezakeen narriadurarik gabe daudela egiaztatzen da 
BI1.8 Hornigaiaren edo produktuaren ezaugarriak, kantitateak eta, hala badagokio, espeziea erosketa-aginduarekin 
edo entrega-orriarekin bat datozela egiaztatzen da, dela kantitatean, dela kalitatean, dela iraungipen-datari 
dagokionez. 
BI1.9 Deskargatzeko lanak leku eta modu egokian egiten dira, salgaiek alteraziorik ez izateko moduan. 
BI1.10 Produktuaren trazabilitaterako datuak ezarritako prozeduraren arabera hartzen hasten dira. 
BI1.11 Hornigaiaren edo produktuaren sarrera-erregistroa ezarritako sistemaren arabera egiten da 
BI1.12 Produktu osagarriak eskaera-orriekin bat datozela egiaztatzen da. 

LB2: Lehengaiak eta gainerako produktu osagarriak beren ezaugarriei jarraikiz, produktuen eskakizunak kontuan hartuta 
eta eskuragarri dauden baliabideak optimizatuz biltegiratzea eta kontserbatzea. 

BI2.1 Lehengaiak eta produktuak biltegietan, tangetan eta ganberetan banatzen dira bakoitzaren ezaugarriak (mota, 
kategoria, lotea, iraungipen-data) kontuan hartuta, eta ezarritako irizpideei jarraikiz, eskuragarri dagoen biltegiratze-
bolumenaren aprobetxamendua hoberena izan dadin. 
BI2.2 Lehengaiak hotz-ganberetan eta beren kontserbazio-ezaugarri espezifikoei (hoztea, izoztea eta egurastea) 
jarraikiz biltegiratzen direla kontrolatzen da. 
BI2.3 Salgaiak beren osotasuna bermatzeko eta beren identifikazioa eta manipulazioa errazteko moduan kokatzen 
eta jartzen dira. 
BI2.4 Biltegien, tangen eta ganberen aldagaiak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, argia eta aireztapena) produktuak 
kontserbatzeko errekerimenduen edo eskakizunen arabera kontrolatzen dira. 
BI2.5 Biltegiratze-denbora salgai-mota bakoitzerako egokia dela egiaztatzen da. 
BI2.6 Gune fisikoak eta biltegian erabiltzen diren ekipamenduek eta baliabideek higieneari eta segurtasunari buruzko 
legezko araudia betetzen dutela egiaztatzen da. 
BI2.7 Biltegiko gune fisikoak, ekipamenduek, altzariek eta erremintek ezarritako arauak betetzen dituztela 
egiaztatzen da. 
BI2.8 Produktu osagarriak erabilgarritasunaren eta egokitzapenaren aldetik eskatutako baldintzetan biltegiratu direla 
ziurtatzen da. 

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

BI3.1 Bezeroen eskaerak jasotzen dira, eta eskatzen duten kantitatea, kalitatea eta epea betetzeko aukera 
badagoen egiaztatzen da. 

1 
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BI3.2 Irteera-dokumentua (orria, agindua, albarana) eskaeraren espezifikazioen, dauden izakinen eta iraungipen-
daten arabera betetzen da. 
BI3.3 Eskaeraren prestaketan elementu guztiak sartzen dira, irteera-aginduaren arabera, eta produktuen 
ezaugarriak, prestaketa, bilgarria, identifikazioa eta informazioa egokiak direla egiaztatzen da. 
BI3.4 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
laneko eta segurtasuneko baldintzak ez aldatzeko moduan. 
BI3.5 Garraiatzeko ibilgailuak produktu-motarako egokienak direla egiaztatzen da, baita erabiltzeko egoera egokian 
daudela ere. 
BI 3.6 Salgaiak garraiobideetan kokatzeko garaian produktuen higienea eta osotasuna ziurtatzen da. 
BI3.7 Irteerak ezarritako sistemari jarraikiz erregistratzen eta artxibatzen dira. 
BI3.8 Beheranzko trazabilitatearen prozedura egiten da. 

LB4: Barne-hornidura antolatzea, eta, horretarako, garraiobide egokiak erabiltzea eta ezarritako programei jarraitzea, 
produkzio-lineen eskakizunei jarraikiz. 

BI4.1 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
laneko eta segurtasuneko baldintzak ez aldatzeko moduan. 
BI4.2 Eskaeren prestaketa egiaztatzen da, jasotako espezifikazioei jarraikiz. 
BI4.3 Salgaiak produkzio-prozesuan ezarritako prozesuei jarraikiz, etenik gabe entregatzen direla egiaztatzen da, 
ezarritako prozeduren arabera. 
BI4.4 Produktuak jakinarazpenari dagozkion eremuetan banatzen direla gainbegiratzen da. 
BI4.5 Biltegian eskaerak zerbitzatzen direnean lineatik jasotako espezifikazioen arabera egiten dela egiaztatzen da. 

LB5: Inbentarioak eta erregistroak ezarritako prozedurei jarraikiz egitea, biltegiratutako produktuen stockak, kalitatea eta 
iraungipena kontrolatzeko. 

BI5.1 Biltegiratutakoaren egoera eta iraungipena produktu galkorrek eskatutako aldizkakotasunarekin egiaztatzen 
da. 
BI5.2 Produktuen barne-irteera biltegiratutako produktu bakoitzaren antzinatasunari dagokion ordenaren arabera 
egin dela egiaztatzen da. 
BI5.3 Inbentarioa egin dela ziurtatzen da, eta, horretarako, biltegiko sarreren eta irteeren dokumentuak (aginduak, 
orriak, albaranak) egiaztatzen dira. 
BI5.4 Izakinen azken kontrolari dagokionez, izan diren aldakuntzak —indibidualak eta kolektiboak— gainbegiratzen 
dira. 
BI5.5 Eskaerak betetzeko adina izakin ba ote dagoen kontrolatzen da. 
BI5.6 Stocken ezaugarriei eta kantitateari buruzko txostena egiten da eta, hala badagokio, dagozkion gehikuntzak 
eskatzen eta justifikatzen dira. 
BI5.7 Inbentarioko aldietan: Biltegiratutako salgaien zenbaketa fisikoa jasotako argibideei jarraikiz egiten da. 

•••• Zenbaketaren ondoriozko datuak erabilitako inbentarioaren ereduan eta euskarrian txertatzen dira. 
•••• Izakinen azken kontrolaren aldean izan diren desbideratzeak detektatu, eta bidezko txostena egiten da. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Biltegiak, hotz-ganberak, izozkailuak. 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 
Arrainak eta itsaskiak. Gai eta produktu osagarriak. Ontziratzeko eta enbalatzeko materialak. Osagaiak: gatza, azukrea, 
ozpina, olioa, bestelako produktu elaboratuak edo erdi-elaboratuak, gehigarriak. Zura. Aribideko produktuak. 
Garbiketarako produktuak. Ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko materialak. Produktu amaituak merkaturatzeko eta 
bidalketarako prest: kontserbak, hotzekoak, izoztuak; gazituak eta arrainaren bestelako deribatuak, aurrekozinatuak eta 
kozinatuak. Arrainak eta itsaskiak biltegiratuta, sailkatuta eta erabiltzeko edo bidalketarako prest. 
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Aribideko produktuak biltegiratuta. Material osagarriak biltegiratuta, sailkatuta eta erabiltzeko prest. Produktu amaituak 
biltegiratuta eta merkaturatzeko eta bidalketarako prest: kontserbak, hotzekoak eta izoztuak, gazituak eta arrainaren 
bestelako deribatuak; aurrekozinatuak. Produktuen bidalketa, banaketarako 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erosketa-aginduak. Barne-entregako oharrak. Hornigaien dokumentazioa (albaranak). Biltegiko kontrol-dokumentuak, 
sarrerak, irteerak. Laneko argibideak (hartzea, biltegiratzea, bidalketa). 
Kalitate-espezifikazioak. Kanpo-eskaerak. Barne-hornidurako agindua. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren 
eskuliburua. Fabrikazio-parteak. Produktuaren trazabilitatearen erregistroa; desinfekzioaren, arratoi-garbiketaren eta 
intsektu-garbiketaren erregistroak. Autokontrol-erregistroak. Araudi tekniko-sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia 
eta -planak. Higienearen inguruko jardunbide egokien gidak. 
Sarreren eta irteeren kontrol-dokumentuak. Izakinei buruzko txostenak. Inbentarioak. Bidalketaren dokumentazioa. 
Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren erregistroak. Fabrikazioaren inguruko jardunbide egokiak. 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ARRAINAK EDO ITSASKIAK MERKATURATZEKO EDO  
INDUSTRIA-ERABILERARAKO EGOKITZEA, ELIKAGAIEN 
SEGURTASUNEKO ETA KALITATEKO ARAUEI JARRAIKIZ 

 

Kodea: UC0316_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Jardunbide egokien eskuliburuetan edo gidetan higiene pertsonalari buruz ezarritako arauak aplikatzea eta 
elikagaien segurtasuna eta osasungarritasuna bermatzea lan-eremuetan 

BI1.1 Erregelamenduzko jantziak eta ekipamendu osoa erabiltzen dira, garbi eta egoera onean izan behar dira eta 
ezarritako aldizkakotasunarekin berritzen dira. 
BI1.2 Higiene edo garbitasun pertsonalaren egoerari dagokionez, eskatzen dena bete behar da, batik bat, 
produktuekin kontaktuan egon daitezkeen gorputz-atalen kasuan. 
BI1.3 Janariaren bitartez transmiti daitezkeen gaixotasunen kasuan, ezarritako jakinarazpen-prozedurak betetzen 
dira. 
BI1.4 Janariarekin kontaktuan egon daitezkeen larruazaleko zauri edo lesioak benda batekin edo estalki iragazgaitz 
batekin babesten dira 
BI1.5 Produktuan eragina izan dezaketen objektu edo substantzia pertsonalak eramateko edo erabiltzeko 
murrizketak eta eremu jakin batzuetan erretzeko, jateko eta edateko debekuak bete egin behar dira. 
BI1.6 Elikagaietan eragin negatiboa izan dezaketen edo germenak proiekta ditzaketen ohiturak, keinuak edo 
praktikak saihestu behar dira. 
BI1.7 Elikagai-higieneari buruzko indarreko legeria betetzen dela egiaztatzen da eta, hala badagokio, behatutako 
gabezien berri ematen da 

LB2: Arrandegietan eta arrain-industrietan laneko eremuei eta instalazioei produkzioak eskatutako estandarren barruan 
eustea. 

BI2.1 Inguruneko argi-, tenperatura-, aireztapen- eta hezetasun-baldintzak produkzio higienikoa ahalbidetzeko 
egokiak direla egiaztatzen da. 
BI2.2 Sabaien, hormen, lurzoruen gainazal guztiek eta, bereziki, janariarekin kontaktuan daudenek ezaugarri eta 
propietate guztiei (iragazgaiztasuna, garbitzeko erraza, ez da partikularik askatzen, ez du lizunik sortzen, 
kondentsazioa mugatzen du) eusten dietela egiaztatzen da eta dagokion txostena idazten da. 
BI2.3 Hustubide-, erauzketa- eta ebakuazio-sistemak erabilera-egoera onean daudela egiaztatzen da eta aribideko 
produktuen isurketak edo galerak garbitu eta desagerrarazi egiten dira, eskatutako moduan eta azkartasunarekin. 
BI2.4 Ateak, leihoak eta bestelako irekiguneak itxita daudela eta/edo babes-gailu egokiak dituztela kontrolatzen da, 
kanpoaldearekiko kontaktua edo komunikazio-bideak saihesteko. 
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BI2.5 Infekzioguneak eta zikinkeria metatzeko puntuak ezagutzen dira, horien jatorria zehazten da eta dagozkion 
neurri aringarriak hartzen dira. 
BI2.6 Animaliak, parasitoak eta transmititzaileak prebenitzeko eta kontrolatzeko sistemak behar bezala aplikatzen 
direla egiaztatzen da. 
BI2.7 Garbitu edo desinfektatu aurretik, dagozkion garbiketako aginduak eta baimenak (zerrenda, ordutegiak, 
espezifikazioak, mugak) lortu behar dira, ezarritako prozedurari jarraikiz. 
BI2.8 Garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak aginduetan edo argibideetan adierazitakoaren arabera egiten edo 
egiaztatzen dira, honako hauei dagokienez: 

•••• Erabili beharreko produktuak eta produktuen dosiak. 
•••• Eragiketa-baldintzak, denbora, tenperatura, presioa. 
•••• Ekipamenduen prestaketa eta erregulazioa. 
•••• Egin beharreko kontrolak. 

BI2.9 Garbitu eta desinfektatu beharreko eremuak edo guneak isolatu eta seinaleztatu egiten dira berriz ere 
operatibo egon arte. 
BI2.10 Eragiketak amaitutakoan, garbiketako eta desinfekzioko produktuak eta ekipamenduak dagokien tokian 
gordetzen dira, arriskuak eta nahasketak saihesteko. 

LB3: Elaborazioko ekipamendu eta baliabide osagarriak prestatzea eta erabiltzeko moduan mantentzea, prozedurari 
buruzko eskuliburuen eta erabilerari buruzko argibideen arabera, produkzioa bermatzeko. 

BI3.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua garbi eta baldintza egokietan dagoela erabili ahal izateko. 
BI3.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da produkzio-ekipamenduen, garraio-
sistemen eta bestelako osagarrien garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta egiten dela eta 
erabiltzeko prest daudela. 
BI3.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak erabilera-eskuliburuetan azaltzen den moduan eta aldizkakotasunean 
gauzatzen dira. 
BI3.4 Ekipamenduak ezarritako produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira, dagokion eragiketako 
laneko argibideetan azaltzen diren lanabes-aldaketak behar bezala eginez. 
BI3.5 Gelditzeko eta abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien arabera 
egiten dira. 
BI3.6 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti eta ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betetzen 
dira. 
BI3.7 Ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

LB4: Arrantza-produktuei aurre-tratamenduak egitea teknika eta modu espezifikoetan, aurrez ezarritako prozedurei 
jarraikiz, gero industrian eta merkataritza-establezimenduetan erabiltzeko, kalitatea, higienea eta produkzio-mailak 
bermatuz. 

BI4.1 Produktu osagarriak aurrez ezarritako gela eta lokaletan egokitzen direla egiaztatzen da. 
BI4.2 Lehengaiak formaren, tamainaren eta kalitatearen espezifikazioekin bat datozela egiaztatzen da, baita 
espezifikazio horiek ezarritako mailen barruan daudela ere. 
BI4.3 Burua eta erraiak kentzeko prozesua behar bezala burutu dela egiaztatzen da, makina egokiak erabilita 
BI4.4 Arrainak eta itsaskiak eskuz edo automatikoki garbitzeko, zatikatzeko, zatitzeko eta/edo xerratzeko prozesuak 
jasotako informazioaren eta programazioaren arabera egin direla egiaztatzen da. 
BI4.5 Moluskuak garbitzeko eta bizarrak eta maskorrak kentzeko prozedurak jasotako espezifikazioen arabera egin 
direla egiaztatzen da. 
BI4.6 Bakailaoa gatzetan jartzeko aurre-eragiketak ezarritakoaren arabera egin direla ziurtatzen da: odolustea, 
erraiak ateratzea, burua moztea eta hezurrak kentzea. 
BI4.7 Arrain jakin batzuk (bakailaoa, esaterako) ezarritako moduan irekitzen direla ziurtatzen da, azalera edo 
bolumenaren erlazioa areagotzeko eta gatza arrainean sartzea ahalbidetzeko, gazitzen hastearren. 
BI4.8 Aurreantxoatze-prozesua egitean aurregazitzeko, gatzunetan garbitzeko, sailkatzeko eta konkatua kentzeko 
prozesuak aplikatu direla eta lata eta upeletan gatzarekin sartu direla egiaztatzen da. 
BI4.9 Ketu aurreko manipulazioak ezarritakoaren arabera egin direla egiaztatzen da; hala nola: erraiak kentzea, 
gazitzea, garbitzea, lehortzea eta arrainen tamaina aukeratzea eta arrainak zatikatzea. 
BI4.10 Desizoztuta hartzen diren materien kasuan, desizozteko prozesua parametro egokien arabera egin dela 
egiaztatzen da, tenperaturari eta denborari dagokienez. 
BI4.11 Arrainak eta itsaskiak egokitzeko prozesu osoan trazabilitatearen kontrolari eusten zaio. 

LB5: Produktuak egonkortzeko substantziak (gazituak, likido estalgarriak, olioak, soluzio kontserbagarriak) prestatzea 
eta gehitzea, prozedura-eskuliburuari eta laneko argibideei jarraikiz eta kalitatea eta higienea bermatuta. 
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BI5.1 Osagaiak (hau da, olioak, ozpinak, maneagailuak, ongailuak edo espeziak) saltsak eta gatzunak egiteko 
egokiak direla egiaztatzen da. 
BI5.2 Gazitu lehorrak, gatzunak, adoboak, likido estalgarriak, olioak eta soluzio kontserbagarriak formulazioaren 
arabera prestatzen dira. 
BI5.3 Aplikatzeko ekipamenduak eta baldintzak hautatu egiten dira eta erabili beharreko metodoaren (murgiltzea, 
injektatzea, dosifikazioa) arabera erregulatu, laneko eskuliburuan eta argibideetan aipatzen denari jarraikiz. 
BI5.4 Gehitzeko prozesuan parametroak (denbora, kontzentrazioa, dosia) onartutako marjinen barruan daudela 
egiaztatzen da eta, desbideratzerik izanez gero, eragiketaren argibideetan ezarritako neurri zuzentzaileak hartu 
behar dira. 
BI5.5 Tratamendu luzeetan, tenperaturaren, hezetasunaren eta gatz-sarpenaren parametroak onartutako marjinen 
barruan daudela kontrolatzen da. 
BI5.6 Askotariko saltsek (hala nola, tomate-saltsa, saltsa amerikarra edo eskabetxe-saltsa) dagokien trinkotasuna, 
zaporea eta kolorea hartzen dutela ziurtatzen da. 

LB6: Arrainak eta itsaskiak prestatzea eta kokatzea, egosi eta hoztu ostean, tratamendurako eta gero kontserbatzeko. 
BI6.1 Arrainak eta itsaskiak egosteko ontzietan egoki kokatuta daudela eta gatzun arinetan egiten dela egiaztatzen 
da eta hozten utzi behar dira, produkzioko eta kalitateko prozesua hobeto erregulatzeko. 
BI6.2 Egoste-prozesuan denboraren eta tenperaturaren parametroak egokiak direla egiaztatzen da, arrainetan eta 
itsaskietan ezarritako baldintzak lortzeko. 
BI6.3 Arrainak eta itsaskiak kategoriaren eta tamainaren arabera hautatzen direla ziurtatzen da, dagokion egosketa 
egiteko: lurrunetan, uretan, oliotan, aire beroaren edo kearen bidez. 
BI6.4 Arrainak aurrez egosi direla egiaztatzen da eta honako hauek lortzeko denbora zehaztu behar da: 

•••• Haragia partzialki deshidratatzea. 
•••• Proteinak koagulatzea eta haragia eskeletotik bereiztea. 
•••• Produktuari testuraren eta zaporearen propietate egokiak ematea. 
•••• Krustazeoen haragia solidifikatzea eta maskorretik kentzen laguntzea. 

BI6.5 Sardina-kontserben elaborazio-prozesuan sardinak egosteko latetan sartzen direla egiaztatzen da, 
ezarritakoari jarraikiz. 
BI6.6 Egoste-prozesua bi etapatan egiten dela egiaztatzen da eta, jarraian, lehortu egiten da, etenik gabeko 
eragiketan, ezarritakoari jarraikiz. 
BI6.7 Xukatzea egiten dela ziurtatzen da, izan daitezkeen kondentsatuak desagerrarazteko. 

LB7: Hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko eragiketak egitea, ingurumena babesteko arauak betez. 
BI7.1 Produkzio-prozesuetan sortzen diren hondakinen motak eta kantitateak prozedura-eskuliburuetan 
ezarritakoarekin bat datozela ziurtatzen da. 
BI7.2 Hondakin edo zabor guztien bilketa mota bakoitzerako ezarritako prozeduren arabera egiten da. 
BI7.3 Hondakinen biltegiratzea eragiketaren argibideetan ezarritako modu eta leku espezifikoetan gauzatzen da, 
ezarritako lege-arauak betez. 
BI7.4 Arazteko ekipamenduek ongi funtzionatzen dutela eta baldintzak egokiak direla egiaztatzen da eta, hala 
badagokio, tratatu beharreko hondakin-motaren eta prozedura-eskuliburuetan ezarritako eskakizunen arabera 
erregulatzen dira. 
BI7.5 Tratamendu osoan, baldintzak edo parametroak prozesuaren espezifikazioetan edo eragiketaren argibideetan 
finkatutako mugen barruan eduki behar dira. 
BI7.6 Ingurune-parametroen berehalako neurketa-probak protokoloei jarraikiz egiten dira, tresnak aldez aurretik 
kalibratuta. 
BI7.7 Lortutako edo jasotako emaitzak erregistratu eta eskatutako eskakizunekin alderatzen dira eta dagozkion 
neurri zuzentzaileak hartzen dira edo detektatutako desbideratzeak jakinarazten dira, berehala. 

LB8: Bere eskumeneko lan-egoeretan beharrezkoak diren babes-neurriak hartzea segurtasuna bermatzeko. 
BI8.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatutako babes-ekipamendu pertsonalak osorik eta behar bezala 
erabiltzen dira. 
BI8.2 Lan-eremuan (postua, ingurunea, zorguneak) ez da arriskutsua izan daitekeen edo bestelako lanak egitea 
eragotziko duen elementurik izango. 
BI8.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar 
bezala erabiltzen direla eragiketetan. 
BI8.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira produktuak. 
BI8.5 Laneko ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak arduradunari jakinarazten zaizkio, eta neurriak 
proposatzen dira alterazio horiek zuzentzeko edo hobetzeko. 
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Lanbide-testuingurua:  
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hotz-ganberak, izoztuen ganberak, beren erregulazio- eta kontrol-elementuekin. Desizozteko ekipamenduak. Zatiketa-
gela industrialak, lan-mahaiarekin eta aurrera egiteko eta banatzeko bandarekin edo sistemarekin. Produktuak jasotzeko 
eta sailkatzeko elementuak, hala nola orgak, edukiontziak, esekigailuak eta abar. Ebaketako eta arraspatzeko, zuritzeko, 
xerratzeko erremintak, eskuzkoak edo mekanikoak, zorrozteko lanabesak. Hutsean poltsaratzeko, biltzeko eta 
erretiluratzeko ekipamenduak. Datuak transmititzeko ekipamenduak. Segurtasun- eta babes-gailuak instalazioetan eta 
makinetan. Larrialdiko ekipamenduak. 
Garraio-sistemak: uhalak, amaigabeak, eskorgak, palak. Baskulak, baskula-sailkatzaileak. Zatikatzeko makinak, 
gillotinak, ebakitzeko lanabesak. 
Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak. 
Ekipaje pertsonal higienikoa. Garbiketa pertsonaleko baliabideak. Instalazioen garbiketa, desinfekzioa eta intsektu-
garbiketa egiteko ekipamenduak. Ekipamenduak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko sistemak. 
Kondentsatuak deskargatzeko hodia, aireztapen-zuloa eta segurtasun-balbulak dituen galdera, aurregosketa egiteko. 
Hutsa sortzeko ganbera, berotan itxita, ontziak sartzeko, kargatzeko eta garraiatzeko sistema eta guzti. 
Garbitzeko makina. Muskuilua aletzeko makina. Erraiak kentzeko makina automatikoa. Lurrun-egosgailua. Gatzun-
egosgailua. Garbitzeko makina automatikoa. Olioen eta saltsen dosifikagailua. Zatikatzeko makina. Egosteko marmita. 
Prentsak. Gazitzeko andelak. Muskuilu-frijigailua. Zerrak. Latak. Toberak. Paletak. Upelak. Aizkorak. Erraiak edo tripak 
ateratzeko ganibetak. Arraspatzeko ganibetak. Burua kentzeko ganibetak. Zatikatzeko edo xerratzeko ganibetak. 
Egosteko marmita. Gatzun-tangak. 
Guraizeak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Arrainak eta itsaskiak. Arrain-piezak, xerrak. Bestelako osagaiak eta osagarriak: gatza, ongailuak, olioa, ozpina, 
espeziak, irinak, erretiluak, latak, kristalezko potoak. Produktuak hautatuta, prestatuta, gazituta, egonkortuta. Arrain-
pastak moldekatuta. Guztiak kontserbazio-tratamendurako prest. 
Prestatzeko eta elaborazioko prozesuetako azpiproduktuak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lehengaien jatorri-dokumentazioa. Produkzio-programa. Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Prozedura-
eskuliburuak eta laneko argibideak. Merkatuko informazioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Garbiketa-
seinaleztapenak. Araudi tekniko-sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Arriskuen eta kontrol-puntu 
kritikoen analisiaren eskuliburua (puntu kritikoak). Laneko parteak, erregistroak eta gorabeherak. Piezen 
errendimenduen eta prezioaren balioespena. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Puntu kritikoen kontrol-eskuliburuaren 
erregistroak, desinfekzioaren, arratoi-garbiketaren eta intsektu-garbiketaren erregistroak. Autokontrol-erregistroak. 
Trazabilitatearen erregistroak eta produktuen identifikazioa. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala:  
ARRAINAK, ITSASKIAK ETA ARRANTZAKO PRESTAKIN FRESKOAK 
PRESTATZEA ETA SALTZEA, ELIKAGAIEN SEGURTASUNARI ETA 
KALITATEARI DAGOKIENEZ ESKATZEN DIREN BALDINTZAK BETETA 

 
Kodea: UC0317_2 
 

3 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

16

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Arrainak eta itsaskiak hautatzeko, garbitzeko eta prestatzeko eragiketak kontrolatzea eta egitea, merkataritza-
eskakizunen eta kalitateari, higieneari eta elikagaien segurtasunari buruzko arauen arabera. 

BI1.1 Mostradoreak, garbitzaileak, laneko eremuak eta lanabesak garbi-garbi eta erabiltzeko egoera onean daudela 
egiaztatzen da 
BI1.2 Lanaldi bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da laneko guneak, ganberak, biltegiak eta lanabesak 
garbitu egiten direla ezarritako prozedurari jarraikiz, eta ordenatu eta antolatu egiten dira kontrolatzeko eta 
erabiltzeko. 
BI1.3 Lehengaien (arrainak, itsaskiak eta produktu osagarriak) ezaugarriak eskaeraren irizpideekin eta bete 
beharreko espezifikazioekin alderatzen dira, espezieari, tamainari, freskotasunari, kantitateari eta egoera fisikoari 
dagokienez. 
BI1.4 Arrandegian piezen eta materia osagarrien hautaketa irizpide komertzialen eta laneko egoeren arabera egiten 
dela egiaztatzen da. 
BI1.5 Arrainak garbitzeko, burua eta erraiak kentzeko prozesuak eta arrainak egokitzeko bestelako eragiketak behar 
bezala egiten dira, tresna egokiak erabilita eta produktua ahalik eta gehien aprobetxatuta  
BI1.6 Arrainak eta itsaskiak eskuz edo automatikoki zatitzen eta/edo xerratzen dira, aurreikusitako merkaturatzeko 
eta elaborazioko planari jarraikiz. 
BI1.7 Izoztutako piezak desizoztu eta prestatu egiten dira aurreikusitako merkataritza-irizpideei jarraikiz eta 
produktuaren kalitaterik handiena bermatzen duen eta produktuari hobekien egokitzen zaion metodoaren bitartez. 

LB2: Arraingintzako prestakin freskoak elaboratzea, merkatuaren gustuen eta erregelamentazio tekniko-sanitarioaren 
arabera, kalitatea, higienea eta aurreikusitako salmenta-mailak bermatuta. 

BI2.1 Piezak, gehigarriak eta beharrezkoak diren osagaiak produktuaren formulazioari eta indarreko legeriari jarraikiz 
hautatzen dira. 
BI2.2 Piezak moztu, zatikatu eta xerratu egiten dira eta barietateen arabera edo lotetan antolatzen dira 
salmentarako, espezifikazio sanitarioei eta merkatuaren eskakizunei jarraikiz 
BI2.3 Prestakin marinatuetan, ozpinetakoetan, adoboetan eta maneatuetan eragiketa egokiak egiten dira horien 
ondoriozko produktuak merkatuaren gurariak eta indarreko araudi tekniko-sanitarioa bete ditzan. 
BI2.4 Gazituetan, gatzetan jarritakoetan eta lehortuetan eragiketa egokiak egiten dira horien ondoriozko produktuak 
merkatuaren gurariak eta indarreko araudi tekniko-sanitarioa bete ditzan. 
BI2.5 Espezie-konbinazioetan, salpikoietan eta arrain eta itsaski freskoen mamietan eragiketa egokiak egiten dira 
horien ondoriozko produktuak merkatuaren gurariak eta indarreko araudi tekniko-sanitarioa bete ditzan. 

LB3: Arrainen eta itsaskien pasten, aurrekozinatuen, egosien eta izoztuen elaborazio-eragiketak egitea arraingintza-
establezimenduetan kalitatearen eta higienearen aldetik behar besteko bermeak beteta eta salmentarako aurreikusitako 
mailetan. 

BI3.1 Piezak, gehigarriak eta beharrezkoak diren osagaiak produktuaren formulazioari eta indarreko legeriari jarraikiz 
hautatzen dira. 
BI3.2 Piezak moztu, zatikatu, eraztunekin markatu edo xerratu egiten dira eta ondoko elaboraziorako edo 
tratamendurako prestatzen dira, laneko argibideei eta planari jarraikiz. 
BI3.3 Txikitzeko eta nahasteko prozesuan makinak erregulatu egin behar dira elaboratu beharreko produktuak 
eskatzen duen ale-tamaina eta homogeneotasuna lortzeko. 
BI3.4 Gatza, ongailuak, adoboak eta elaboratu beharreko pastarekin edo produktuarekin batera doazen osagaiak 
dosi eta modu egokian gehitzen dira, lortu nahi den emaitzaren arabera. 
BI3.5 Birrineztatuetan, arrautzaztatuetan eta aurrekozinatuetan eragiketa egokiak egiten dira horien ondoriozko 
produktuak merkatuaren espezifikazioak eta indarreko araudi tekniko-sanitarioa bete ditzan. 
BI3.6 Arrainen eta itsaskien produktu freskoak edo elaboratuak (izoztu egiten direnak) egiteko instalazioak eta hotz-
ganberak prestatu egiten dira, baldintzak kontrolatzen dira eta izozte-eragiketak egiten dira, produktuaren kalitatea 
eta dagokion higienea ziurtatzeko. 
BI3.7 Egositako arrainen eta itsaskien prestakinetan eragiketa egokiak egiten dira horien ondoriozko produktuak 
merkatuaren gurariak eta araudi tekniko-sanitarioa bete ditzan 

LB4: Behar izanez gero, arrainak eta itsaskiak biltzea eta enbasatzea, kalitatea eta higienea bermatuta 
establezimenduan. 

BI4.1 Biltzeko materialek tratatu beharreko produkturako agindutako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI4.2 Erretilu edo pakete bakoitzaren osaera 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. 
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BI4.4 Etiketetan informazio osoa eta egokia adierazten dela egiaztatzen da, produktu-motaren eta ontziratze-
lotearen arabera. 
BI4.5 Erretiluratzeko prozesua ezarritako argibideetan adierazten den moduan eta materialekin egiten da. 

LB5: Arrainen edo itsaskien zatikatzeen prezioak finkatzea eta balioestea, salmenta-prezioak ezartzeko. 
BI5.1 Zatitze-koefizienteak merkatuko erreferentzia-prezioetan oinarritzen dira 
BI5.2 Ebakitzeko eta zatikatzeko ekipamenduak hautatu eta erregulatu egiten dira eskatzen den formatuaren eta 
produkzio-erritmoaren arabera. 
BI5.3 Pieza bakoitzaren errendimendu estandarrak aplikatzen dira, ebaki-motaren eta erabili beharreko 
zatikatzearen arabera 
BI5.4 Pieza edo postu bakoitzaren salmenta-prezioak doitu egiten dira, erosketa-prezioak eta merkataritza-marjinak 
kontuan izanik 
BI5.5 Ebakien edo zatitzeen errendimendu errealak erabilitako erreferentzia-tauletako errendimendu teorikoekin 
alderatzen dira aldizka 
BI5.6 Produkzio-kostuak kalkulatzen dira, produktu elaboratuen salmenta-prezioa balioesteko. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Desizozteko ekipamenduak, mostradoreak eta oholtzak arrainak eta itsaskiak garbitzeko, burua eta erraiak kentzeko, 
hezurrak kentzeko, zatitzeko eta zatikatzeko. Eragiketa horietarako lanabesak eta erremintak. Garbitzeko makinak eta 
garbitzaileak. Izotza zatitan produzitzeko ekipamendua, erretiluak, saskiak, erakustegiak, beira-arasak, flaskoak, 
plastikozko eta metalezko ontziak, egosteko marmitak, gazitzeko andelak, upelak, oragailuak, dosifikagailuak, 
birrineztagailua, poltsa-enbasagailua. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Arrain eta itsaski freskoak. Arrain garbiaren piezak, xerrak eta zatiak, askotariko osagaiak: gatza, olioa, ozpina, 
espeziak, irinak eta gehigarriak. Biltzeko materialak eta erretiluak. Prestatutako eta erdi-prestatutako produktuak, 
produktu aurrekozinatuak, pastak, izoztuak, gazituak, lehortuak eta ozpinetakoak, egosiak eta txikituak edo askotariko 
konbinatuak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Arrainen eta itsaskien hartzeari buruzko dokumentazioa. Materia osagarrien jatorri-dokumentazioa. Laneko plana edo 
programa. Elaborazio-materialak. Merkatuen informazioa. Araudi sanitarioak. 
Lan-parteak. Salmenten eta kontuen liburua. Errendimenduen eta prezioen balioespena. Erregistroak. 

 
 
 
 

4. gaitasun-atala:  
ARRANTZAKO PRODUKTUEN KONTSERBAK, ERDI-KONTSERBAK 
ETA GAZITUAK EGITEA, ELIKAGAIEN SEGURTASUNEKO ETA 
KALITATEKO ARAUEI JARRAIKIZ 

 
 

Kodea: UC0318_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Kontserbazio-tratamenduak aplikatzeko ekipamendu eta baliabide osagarriak prestatzea eta erabiltzeko moduan 
mantentzea, prozedurari buruzko eskuliburuen eta erabilerari buruzko argibideen arabera, produkzioa bermatzeko. 

BI1.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua eta ganberak garbi eta baldintza egokietan daudela erabili ahal izateko. 
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BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da ganberen, produkzio-
ekipamenduen, garraio-sistemen eta bestelako osagarrien garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan 
hartuta egiten dela eta erabiltzeko prest daudela. 
BI1.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak erabilera-eskuliburuetan azaltzen den moduan eta aldizkakotasunean 
gauzatzen dira. 
BI1.4 Ekipamenduak aplikatu beharreko tratamendu-motaren eta produkzio-programaren arabera hautatzen eta 
prestatzen dira. 
BI1.5 Kontrol- eta erregulazio-elementuak, ixte-sistema, aireztapen-sistema eta ekipamenduen hozgarri-mailak 
egiaztatu egiten dira eta funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten 
dira edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 
BI1.6 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti eta ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betetzen 
dira. 
BI1.7 Ingurune-baldintzak (argia, tenperatura, aireztapena eta hezetasuna) adierazitakoak direla egiaztatzen da. 
BI1.8 Parasitoak prebenitzeko eta kontrolatzeko sistemek ongi funtzionatzen dutela ziurtatzen da. 
BI1.9 Ebakuazio-sistemak erabilera-egoera onean daudela eta indarreko araudia betetzen dutela egiaztatzen da. 
BI1.10 Ekipamenduak eta makinak garbiketa-eragiketak (gelditzea, hustea eta babestea) egikaritzeko eskatutako 
baldintzetan daudela egiaztatzen da. 
BI1.11 Makinak eta ekipamenduak martxan jartzeko eta gelditzeko eragiketak —argibideen eskuliburuan aldez 
aurretik definitutakoak— kontrolatzen dira. 

LB2: Latak betetzeko eta ixteko prozesua egitea eta kontrolatzea ekipamendu eta makina espezifikoekin, huts partziala 
lortzeko ontzia itxi aurretik. 

BI2.1 Ontzia, arrainen tamaina, edukiera eta diseinua hautatu direla egiaztatzen da, tratamendu termikoan produktua 
bermatuta egon dadin. 
BI2.2 Latak bete baino lehentxeago garbitu direla egiaztatzen da, biltegiratzean metatutako zikinkeria 
desagerrarazteko. 
BI2.3 Latak betetzeko eta arrainak eta itsaskiak sartzeko prozesua eskuz edo automatikoki baina zehaztutakoaren 
arabera egin dela egiaztatzen da. 
BI2.4 Latak betetzeko prozesuan tenperatura, burualdeko espazio librea eta ontziaren pisua kontrolatzen direla 
egiaztatzen da, ezarritakoaren arabera. 
BI2.5 Betetako ontziak dosifikatzeko makinetara eramaten direla egiaztatzen da, likido estalgarria (gatzunak, olioa, 
saltsak...) gehitzeko, ezarritakoaren arabera. 
BI2.6 Betetako ontzietan airearen ebakuazioa egin dela eta ontziaren burualdeko espazioan huts partziala lortu dela 
egiaztatzen da, kontserban alteraziorik gerta ez dadin. 
BI2.7 Betetako ontziak kakoztadura bikoitzaren metodoaren bitartez ixten direla egiaztatzen da, sutura hermetikoa 
lortzeko. 
BI2.8 Ixteko makinan itxierak maiz egiaztatzen direla ziurtatzen da, hermetikotasun egokia duten ebaluatzeko. 
BI2.9 Latak itxi ostean garbitu egin direla egiaztatzen da, itsatsita izan ditzaketen materia solidoak edo likidoak 
desagerrarazita. 

LB3: Fabrikazio-prozedurak araudiaren arabera aplikatzea, gazituen erdi-kontserbak lortzeko. 
BI3.1 Gatzaren purutasunak arrainak gazitzeko ezarritako kalitate-eskakizunak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI3.2 Arrainak zehaztutakoari jarraikiz gazitu eta siloetan, piletan, upeletan edo latetan kokatzen direla egiaztatzen 
da, beren gantz-egoeraren arabera. 
BI3.3 Arrainak prentsatzeko prozesuan ezarritako metodoak eta prozedurak erabiltzen direla egiaztatzen da. 
BI3.4 Gatzetako ontze-aldia egokia dela ziurtatzen da, prozesua zein urtarotan egiten den arabera. 
BI3.5 Elaborazio-prozesuan ezarritakoari jarraikiz, antxoak galdarraztatu, gatzunetan murgildu, garbitu eta moztu 
egiten dira, arrain guztiak berdintzeko. 
BI3.6 Antxoen gehiegizko ura kentzen da. 
BI3.7 Antxoak xerratu direla egiaztatzen da, bi erditan bereizita, hezurrak kenduta eta gordetako hezetasunagatik. 
BI3.8 Lata bakoitzeko xerren kalitatea eta kantitatea egiaztatzen da, latak olioztatu, itxi eta garbitu aurretik. 

LB4: Fabrikazio-prozedurak araudiaren arabera aplikatzea, eskabetxeko erdi-kontserbak lortzeko. 
BI4.1 Eskabetxatutako produktua prestatzeko aurre-eragiketak egin direla egiaztatzen da. 
BI4.2 Arrainak putzutan edo upeletan jartzen dira eskabetxatzeko eta gatzunaz estaltzen dira, gatzunari ozpina 
gehitu ostean; jarraian, behar adina denbora uzten dira hotzean, ontziratu aurretik. 
BI4.3 Arraina gatz-soluzioan egon den denbora egokia dela egiaztatzen da, eskabetxatutako produktuak lortzeko. 
BI4.4 Produktua irineztatzeko, egosteko edo frijitzeko eragiketak egiten dira, prozesuari hala badagokio. 
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LB5: Fabrikazio-prozedurak araudiaren arabera aplikatzea, arrantza-produktu ketuak lortzeko. 
BI5.1 Ketu aurreko eragiketak egiten dira. 
BI5.2 Ketzeko gailuaren euskarrietan egoki antolatuta dagoela egiaztatzen da, prozesatzeko. 
BI5.3 Ketzeko gailuek ongi funtzionatzen dutela egiaztatzen da eta arrain-mota bakoitzerako programazio 
espezifikoa dutela. 
BI5.4 Ketutako arrainak behar bezala hoztu direla egiaztatzen da. 
BI5.5 Ontziratzeko eta biltegiratzeko prozesuak ketuak lortzeko ezarritako eskakizunak betez egin direla egiaztatzen 
da 

LB6: Bero-tratamenduak aplikatzea produktuak pasteurizatzeko, esterilizatzeko, prozedurari buruzko eskuliburuetako 
arauen arabera eta janariaren kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI6.1 Ekipamenduak eta baldintzak hautatu eta erregulatu egiten dira lortu beharreko produktuaren espezifikazioen 
eta egin beharreko tratamendu-motaren arabera, laneko argibideetan eta eskuliburuetan adierazitakoari jarraikiz. 
BI6.2 Ekipamenduak ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen dira, produktu-fluxuak egin beharreko 
prozesuaren premiak betetzen dituela egiaztatzen da eta desbideratzeak zuzendu eta jakinarazi egiten dira. 
BI6.3 Tratamenduak irauten duen bitartean, denborak, tenperatura, prozesuaren homogeneotasuna, beroa sartzeko 
abiadura, presioa, kontrapresioa eta gainerako parametroak kontrolatu egiten dira eta prozedurari buruzko 
eskuliburuari dagokionez desbideratzerik baldin badago, dagozkion neurri zuzentzaileak hartzen dira. 
BI6.4 Produktuak ezarritako metodoaren bitartez hozten dira, eragiketaren argibideetan finkatutako tenperatura lortu 
arte 
BI6.5 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa erregistratu eta ezarritako sisteman eta euskarrian 
artxibatzen da 

 

Lanbide-testuingurua: 

 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hotz-ganberak, beren erregulazio- eta kontrol-elementuekin. Desizozteko ekipamenduak. Lehortegiak. Baskulak. 
Dosifikagailuak. Galdarraztatzeko makinak. Lehortzeko tunela. Zentrifugoak. Muskuilu-frijigailuak. Gatzun-tangak, 
gazitzeko eta gezatzeko unitateak, gazitze-ontziak, injektoreak-irabiagailuak. Garraio-sistemak, uhalak, amaigabeak, 
eskorgak, orgak, esekigailuak, jasogailuak, garabiak. Unitate edo zelula klimatikoak, berogailuak edo hartzidura-
ganberak, hartzidura-andelak, lehortegi naturalak, ketzeko ekipamenduak. Pasteurizazio-ganberak, galdara irekiak. 
Autoklabe bertikalak, horizontalak, birakariak. Esterilizazio-dorreak, esterilizagailu jarraituak. Mantentze-ganberak. 
Zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko aparatuak. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. 
Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak. Despaletizagailua, garbitzeko makinak, haizatzeko makina, uretan 
pasatzeko makina, garbigailua. Argia, hezetasuna, tenperatura, beroa, uraren jarduera, pH-a eta trinkotasuna neurtzeko 
aparatuak. Datuak transmititzeko ekipamenduak. Segurtasun- eta babes-gailuak instalazioetan eta makinetan. 
Larrialdiko ekipamenduak. Ekipamendu pertsonal higienikoa. Garbiketa pertsonaleko baliabideak. Instalazioen garbiketa, 
desinfekzioa eta intsektu-garbiketa egiteko ekipamenduak. Ekipamenduak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko 
sistemak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Bitarteko materialak eta/edo produktuak: Arrainak eta arrain-deribatu prestatuak, gazituak, ontziratuak edo ez. Ketzeko 
produktu osagarriak. Bitarteko materialak eta produktuak: Beirazko, plastikozko, metalezko ontzi formatuak. Itxierak, 
tapak, tapoiak, zigiluak. Etiketak, itsasgarriak eta kola bereziak. Arrain gazituak, ketuak, lehortuak, eskabetxatuak. 
Arrain-kontserbak, itsaski-kontserbak. Erdi-kontserbak. Prestaketako eta elaborazioko prozesuen azpiproduktuak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak. Arrainen eta 
itsaskien jatorri-dokumentazioa. Moluskuen garbiketa. Produkzio-programa. Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. 
Prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak. 
Merkatuko informazioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Garbiketa-seinaleztapenak. Araudi tekniko-
sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren eskuliburua. 
Ontziratzeko eta enbalatzeko prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak. Materialei eta produktuei buruzko 
erreferentziak. Ixteko espezifikazioak, teilakatzea, itxieraren trinkotasuna. Laneko parteak, erregistroak eta gorabeherak. 
«In situ» kalitate-proben emaitzak. Lotearen azken dokumentazioaren erregistroak. Puntu kritikoen kontrol-eskuliburua, 
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desinfekzioaren, arratoi-garbiketaren eta intsektu-garbiketaren erregistroak. Autokontrol-erregistroak. Trazabilitatearen 
erregistroak eta produktuen identifikazioa. 

 
 
 
 

5. gaitasun-atala:  
OINARRIAN ARRAINA EDO ITSASKIAK DITUZTEN OREAK, PASTAK, 
IZOZTUAK ETA PLATER KOZINATUAK EDO AURREKOZINATUAK 
EGITEA, PRODUKTUEN KALITATEA ETA HIGIENEA BERMATUTA 

 
Kodea: UC0319_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Oreak eta pastak lortzea formulazio-jarraibideen arabera, janariaren kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI1.1 Ebakitzeko, oratzeko eta enpastatzeko ekipamenduak eta baldintzak egin beharreko eragiketaren arabera 
erregulatzen dira eta laneko argibideetan eta eskuliburuan ezarritakoari jarraikiz. 
BI1.2 Osagai nagusiak dosifikatu eta txikitu egiten dira  
BI1.3 Zatikatzeko makinaren tamaina edo txikitzeko alea lortu beharreko produkturako egokia dela egiaztatzen da, 
baita txikitzeko tenperatura eta ebakitzeko elementuen eraginkortasuna fitxa teknikoan adierazitakoak direla ere. 
BI1.4 Osagai txikiak eta gehigarriak fitxa teknikoan adierazitako dosian, unean eta moduan gehitzen dira. 
BI1.5 Arrain-kontzentratu proteikoen oreak formulazioaren arabera prestatzen dira, gero kamaboko eta abar moduan 
erabiltzeko. 
BI1.6 Osagaiak oratzeko, enpastatzeko edo emultsionatzeko prozesuak prozedura-eskuliburuan eta fitxa teknikoan 
ezarritako baldintzetan (tenperatura, abiadura, denbora eta hutsa) egiten direla kontrolatzen da. 
BI1.7 Produktuak ezarritako arauen arabera gelifikatzen eta moldekatzen dira. 
BI1.8 Birrineztatzea, irineztatzea eta arrautzaztatzea ezarritako jarraibideen arabera egiten dira 

LB2: Hotzeko edo izoztutako produktuak lortzea, hotz industrialeko tratamenduak aplikatuta ezarritako baldintzetan eta 
janariaren kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI2.1 Prozedura-eskuliburuari jarraikiz, tratatu beharreko produktu-motaren araberako hozte- edo izozte-eredua 
(tenperatura, hezetasuna, denborak) hautatzen da. 
BI2.2 Ganberak, ekipamenduak eta baldintzak programatu eta erregulatu egiten dira hautatutako hozte- edo izozte-
ereduaren arabera. 
BI2.3 Produktuak ganberetan eta tuneletan sartzeko eta jartzeko garaian, eskuliburuan eta laneko argibideetan 
adierazitako moduan, kantitatean eta abiaduran egiten dela egiaztatzen da. 
BI2.4 Hozte- edo izozte-eredua (tenperatura, denborak) produktu-motarako egokia dela egiaztatzen da. 
BI2.5 Hozte-prozesuan, tenperaturaren, hezetasunaren, permanentziaren eta aireztapenaren parametroak 
hautatutako ereduaren araberakoak direla egiaztatzen da aldizka eta sortzen diren desbideratzeak zuzentzen dira. 
BI2.6 Izozte-tratamenduak irauten duen bitartean tenperatura, hezetasuna, denbora, izozte-sarpen kurba eta sor 
litezkeen akatsak kontrolatzen dira eta, hala badagokio, hasierako baldintzak doitzen dira. 
BI2.7 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa erregistratu eta ezarritako sisteman eta euskarrian 
artxibatzen da. 
BI2.8 Kontrol-tresnek edo -koadroek eta hotz-ganberen eta -ekipamenduen ixte- eta segurtasun-sistemek behar 
bezala funtzionatzen dutela egiaztatzen da. 

LB3: Plater kozinatuak prestatzeko sukaldaritza-elaborazioak errezetaren eta prozedura-eskuliburuaren arabera egitea, 
prestakinen kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI3.1 Behar duten osagaiak egosi, erre edo frijitu egiten dira, ezarritako tenperaturan eta denboran. 
BI3.2 Saltsak eta estaldurak prestatzean, osagaiak egoki gehitu direla eta produktu homogeneoa, egonkorra eta nahi 
dugun biskositatea duena lortzeko beharrezkoak diren konbinazio-tenperaturak eta denborak kontrolatzen dira. 
BI3.3 Birrineztatuak eta arrautzaztatuak prestatzean fase edo geruza guztien homogeneotasuna eta lodiera 
egiaztatzen da. 
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BI3.4 Plateraren aurkezpena, konposizioa, muntatzea eta dekorazioa landutako produktuaren espezifikazioekin bat 
datozela ziurtatzen da. 
BI3.5 Plater prestatuaren osagaiak sukalde-formulan ezarritako moduan, denboran eta ezaugarriekin (fisikoak eta 
kozinatzeari dagozkionak) konbinatzen dira. 

LB4: Fabrikazio-prozedurak araudiaren arabera aplikatzea, eskabetxeko erdi-kontserbak lortzeko. 
BI4.1 Eskabetxatutako produktua prestatzeko aurre-eragiketak egin direla egiaztatzen da. 
BI4.2 Arrainak putzutan edo upeletan jartzen dira eskabetxatzeko eta gatzunaz estaltzen dira, gatzunari ozpina 
gehitu ostean; jarraian, behar adina denbora uzten dira hotzean, ontziratu aurretik. 
BI4.3 Arraina gatz-soluzioan egon den denbora egokia dela egiaztatzen da, eskabetxatutako produktuak lortzeko. 
BI4.4 Produktua irineztatzeko, egosteko edo frijitzeko eragiketak egiten dira prozesuari hala badagokio. 

LB5: Produktuak ontziratu eta enbalatu egiten dira eta, horretarako, aurkezpenari dagokionez, produktu egokiak lortzeko 
beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta materialak prestatzen dira. 

BI5.1 Ontziratzeko lanabesak eta materialak (poltsak, erretiluak...) toki egokietan kontserbatzen direla egiaztatzen 
da. 
BI5.2 Makinen kontrol-parametroak (presioa, denbora, tenperatura) ezarritako marjinen barruan daudela egiaztatzen 
da. 
BI5.3 Ontziratzeko eragiketa guztiak (hutsa, gas-injekzioa, zigilatzea) ezarritako kopuruan eta ordenan egin direla 
ziurtatzen da 
BI5.4 Ontziratutako produktuak itxieraren eta hermetikotasunaren efikazia-kontroletik igaro direla egiaztatzen da. 
BI5.5 Eragiketa guztiak segurtasuneko eta higieneko neurri espezifikoak betez egin direla egiaztatzen da, dela 
makinen, lanabesen eta materialen aretoetan, dela manipulazioko pertsonalak. 
BI5.6 Lehen mailako mantentze-eragiketak erabilera-eskuliburuetan azaltzen den moduan eta aldizkakotasunean 
gauzatzen dira. 
BI5.7 Egiaztatzen da etiketen testua egokia eta osatua dela identifikatzeko eta ondorengo kontrola gauzatzeko, eta 
etiketak behar bezala eta dagokion tokian itsatsita daudela ontzian. 
BI5.8 Paketatzeko eta enbalatzeko eragiketek ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzen da. 

LB6: Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia, higienearen arloko jardunbide egokiak eta produktuen identifikazioa 
eta trazabilitatea ezartzen eta mantentzen parte hartzea 

BI6.1 Arriskuak —biologikoak eta ez-biologikoak— eta kontaminazio-arriskuak saihesteko hartu beharreko neurriak 
identifikatzen dira. 
BI6.2 Prozesua kontrolpean dagoen ala ez jakiteko aukera ematen duen egiaztapen-sisteman laguntzen da. 
BI6.3 Beharrezkoak diren ekintza prebentibo eta zuzentzaileak gauzatzen dira. 
BI6.4 Erregistro guztiak betetzen dira. 
BI6.5 Elikagaien higieneari buruz indarrean dagoen legeria, manipulazio-jardunbide egokiak eta fabrikazio- eta 
higiene-jardunbide egokiak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI6.6 Produktuen identifikazioari eta trazabilitateari eusten zaio. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hotz-ganberak, beren erregulazio- eta kontrol-elementuekin. Desizozteko ekipamenduak. Txikitzeko makinak. 
Oragailuak. Cutterrak. Moldekatzeko makinak. Egosteko gailuak. Dosifikagailuak. Zatikatzeko makinak, gillotinak, 
ebakitzeko lanabesak. Bonbo masajeatzaileak. Galdarraztatzeko makinak. Zentrifugoak. Errota koloidalak. Sukaldaritza 
industrialeko ekipamenduak eta lanabesak, moldekatzeko eta desmoldekatzeko makina, ixteko makinak, zigilagailuak. 
Garraio-sistemak, uhalak, amaigabeak, eskorgak, orgak, esekigailuak, jasogailuak, garabiak. Galdara irekiak. Autoklabe 
bertikalak, horizontalak, birakariak. Esterilizazio-dorreak, esterilizagailu jarraituak. Tunelak, hozteko andelak. Hozteko 
ganberak. 
Izozteko tunela, izozteko ganberak, mantentzeko ganberak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak 
bizkor zehazteko aparatuak. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Ekipamenduak eta makinak babesteko 
gailuak. Ontziak prestatzeko eta osatzeko ekipamenduak: despaletizagailua, garbitzeko makinak, haizatzeko makina, 
uretan pasatzeko makina, garbigailua. Aurreformen moldekatzeko eta haizatzeko makina, termoformagailuak. Hutsean 
poltsaratzeko, biltzeko, erretiluratzeko eta paketatzeko ekipamenduak. Ontziratze-lineak: dosifikatzeko eta betetzeko, 
poltsaratzeko, ixteko, tapoiak jartzeko, zigilatzeko, soldatzeko, prezintatzeko, markatzeko eta etiketak jartzeko makinak. 
Enbalatze-lineak: multzokatzeko, ahokatzeko, erretiluratzeko, erretraktilatzeko, kutxaratzeko, paletak osatzeko makinak. 
Errotulatzeko makinak. Babes-gailuak ekipamenduetan eta makinetan. 
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Argia, hezetasuna, tenperatura, beroa, uraren jarduera, pH-a eta trinkotasuna neurtzeko aparatuak. Datuak 
transmititzeko ekipamenduak. Segurtasun- eta babes-gailuak instalazioetan eta makinetan. Larrialdiko ekipamenduak. 
Ekipamendu pertsonal higienikoa: Garbiketa pertsonaleko baliabideak. Instalazioen garbiketa, desinfekzioa eta intsektu-
garbiketa egiteko ekipamenduak. Ekipamenduak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko sistemak 
 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Bitarteko materialak eta/edo produktuak: Arrainak eta arrain-deribatu prestatuak, kozinatuak eta aurrekozinatuak. 
Bitarteko materialak eta produktuak: Beirazko, plastikozko, metalezko ontzi formatuak. Ontziak konformatzeko 
materialak: binil poliklorurozko (PVC) galautsak, aurreforma plastikoak, xafla termoformagarriak. Itxierak, tapak, tapoiak, 
zigiluak. Etiketak, itsasgarriak eta kola bereziak. Enbalatzeko materiala: kartoia, papera, film erretraktila, kaxak. Pateak, 
surimia, kamabokoa. Izoztuak eta ultraizoztuak. Hotzeko aurrekozinatuak eta kozinatuak, izoztuak, pasteurizatuak, 
esterilizatuak. Arrain-pastak moldekatuta. Produktuak landuta eta kozinatuta. Prestatzeko eta elaborazioko prozesuetako 
azpiproduktuak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak. Arrainen eta 
itsaskien jatorri-dokumentazioa. Moluskuen garbiketa. Produkzio-programa. Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. 
Prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak. Merkatuko informazioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. 
Garbiketa-seinaleztapenak. Araudi tekniko-sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudia eta -planak. Arriskuen eta 
kontrol-puntu kritikoen analisiaren eskuliburua. Ontziratzeko eta enbalatzeko prozedura-eskuliburuak eta laneko 
argibideak. Materialei eta produktuei buruzko erreferentziak. Ixteko espezifikazioak, teilakatzea, itxieraren trinkotasuna. 
Laneko parteak, erregistroak eta gorabeherak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Lotearen azken dokumentazioaren 
erregistroak. Puntu kritikoen kontrol-eskuliburua, desinfekzioaren, arratoi-garbiketaren eta intsektu-garbiketaren 
erregistroak. Autokontrol-erregistroak. Trazabilitatearen erregistroak eta produktuen identifikazioa. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ARRANTZAKO PRODUKTUEN HARTZEA, BILTEGIRATZEA ETA 

BIDALKETA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ARRAINEN EGOKITZAPENA ETA TEKNOLOGIA 

 

3. prestakuntza-modulua:  
ARRAINEN PRESTAKETA ETA SALMENTA 

 

4. prestakuntza-modulua:  
ARRAIN-KONTSERBEN ETA -GAZITUEN ELABORAZIOA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

ARRANTZAKO PRODUKTU IZOZTUEN ETA KOZINATUEN ELABORAZIOA 
 

6. prestakuntza-modulua:  
ARRANTZAKO ETA AKUIKULTURAKO PRODUKTUEN ELABORAZIOKO 

ETA ARRAINGINTZAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

1 

3 
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1. prestakuntza-modulua:  
ARRANTZAKO PRODUKTUEN HARTZEA, BILTEGIRATZEA ETA 
BIDALKETA 
 

Kodea: MF0315_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0315_2 Arrainei eta itsaskiei dagokienez, lehengaiak hartzeko, 
biltegiratzeko eta piezak eta prestakinak bidaltzeko prozesua kontrolatzea 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Salgaien sarrerako eta irteerako baldintzak definitzea konposizioari, kantitateei, babesari eta kanpo-garraioari 
dagokienez. 

EI1.1 Sartzen diren salgaiekin eta bidalketekin batera joan behar duen dokumentazioa ezagutzea. 
EI1.2 Lehengaien hornidura-kontratuen edo produktuen salmenta-kontratuen edukia aztertzea, eta hartzean edo 
bidaltzean egin beharreko egiaztapenekin lotzea. 
EI1.3 Kantitateak kalkulatzeko, neurtzeko eta estimatzeko metodoak aztertzea. 
EI1.4 Lehengaien eta materia osagarrien sarrerako egiaztapenak eta kontrolak deskribatzea. 
EI1.5 Arrainetan eta itsaskietan gertatzen diren alterazio nagusiak zerrendatzea eta ezaugarriak, arrazoiak eta izan 
ditzaketen konponbideak adieraztea. 
EI1.6 Lehengaiak eta produktu osagarriak hautatzeko eta sailkatzeko irizpideak zehaztea, ezaugarrietan oinarrituta. 
EI1.7 Arrainen eta itsaskien freskotasun-irizpideak ezagutzea. 
EI1.8 Arrantzako produktuak sailkatzeko prozedurak deskribatzea, tamainaren, kolorearen, formaren, espeziearen eta 
elaborazio-motaren arabera 
EI1.9 Ur gezatako eta ur gazitako arrain freskoak, zefalopodoak, moluskuak eta krustazeo freskoak, izoztuak, zatikatuak 
eta xerratuak identifikatzea, sailkatzea eta kodetzea. 
EI1.10 Prozesatu behar diren arrainen eta/edo itsaskien lehengaien ebaluazioa egitea eskatutako espezifikazioei 
dagokienez, dagozkien neurketak, pisatzeak eta erregistroak egitea eta lehengaien anomaliak eta akatsak ezagutzea. 
EI1.11 Lehengai osagarrien egoera balioestea iraungipen-data, konposizioa, aurkezpena, ezaugarri fisikoak edo 
organikoak, kontserbazioa eta zuzenean atzemateko bestelako bereizgarriak kontuan izanik. 
EI1.12 Produktuaren trazabilitaterako datuak ezarritako hartzen hastea. 
EI1.13 Salgaien hartzean edo bidalketan: 

- Lotearen osaera zehaztea,  
- 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. 

A2: Arrainak eta itsaskiak biltegiratzeko prozedurak identifikatzea eta kokapenak, denborak, baliabideak, ibilbideak eta 
manipulatzeko teknikak hautatzea. 

EI2.1 Arrain-biltegietan gehien erabiltzen diren salgaien zamalanetarako, garraiorako eta barne-manipulaziorako 
ekipamenduen oinarrizko ezaugarriak, prestazioak, maneiatzeko eragiketak eta mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.2 Manipulatzeko baliabideak salgai tipoekin lotzea eta lotura hori bien ezaugarri fisikoetan eta teknikoetan oinarrituta 
justifikatzea. 
EI2.3 Biltegi batek indarreko araudiari jarraikiz bete behar dituen segurtasuneko neurri orokorrak deskribatzea. 
EI2.4 Biltegiratzeko aretoetan eta ganberetan tenperaturaren, hezetasunaren eta aireztapenaren baldintzak kontrolatzea 
EI2.5 Honako elementu hauen ezaugarriak deskribatzea: 

- 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. 
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EI2.6 Hotzeko edo izozteko areto edo ganberetan (tenperatura eta hezetasuna) produktu-mota bakoitzerako kokapen 
egokia, produktuen barne-lekualdaketako ibilbideak, eta karga-, deskarga-, garraio- eta manipulazio-baliabideak 
deskribatzea. 
EI2.7 Arrainen eta itsaskien osotasuna eta kontserbazioa bermatzeko behar diren zainketak eta horien maneiuan 
aplikatu beharreko segurtasun-neurriak kontrolatzea. 
EI2.8 Biltegiratzeko eskatzen diren baldintzak ondorioztatzea eta garbiketako eta hautaketako aurreko lanak egitea. 
EI2.9 Produktu osagarriek biltegiratzeko eskatzen dituzten zainketak, mota eta baldintzak ondorioztatzea ezaugarrien 
arabera eta prozesuetan zertarako erabiltzeko diren arabera. 

A3: Arrain-biltegiko hartzearen, bidalketaren eta barne-erabilerarako dokumentazioa betetzea. 
EI3.1 Hartzearekin, biltegiratzearekin, barne-banaketarekin eta bidalketarekin lotutako administrazio-prozedurak 
azaltzea. 
EI3.2 Funtzioa, jatorria eta xedea zehaztea eta horrekin loturik erabiltzen diren dokumentuen edukia interpretatzea. 
EI3.3 Biltegi batean sartzen diren eta ateratzen diren salgaiei buruzko informazioa ematen da; arrain-produktuak 
hartzeko prozesu batean, txertatu beharreko datuak zehaztea eta honako hauek betetzea eta bideratzea: 

- Eskaera- eta erosketa-aginduak. 
- Barne-hornidurako eskabideak, entrega-orriak. 
- Hartze-orriak, sarrera-erregistroak. 
- Irteera- eta bidalketa-aginduak, irteera-erregistroak. 
- Picking-aginduak, albaranak eta fakturak. 
- Erreklamazio- eta itzultze-dokumentuak. 

EI3.4 Dauden barruko eta kanpoko garraiobideak zerrendatzea eta horien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak 
deskribatzea. 

A4: Izakinak kontrolatzeko eta inbentarioak egiteko prozedurak aplikatzea arrainen eta itsaskien biltegietan. 
EI4.1 Biltegiko kontrolak sortutako informazioa enpresako beste unitate edo departamentu batzuen premiekin lotzea eta 
produkzio-lineei hornidura ematea produkzio-aginduen arabera. 
EI4.2 Gehieneko stockaren, stock optimoaren, segurtasun-stockaren eta gutxieneko stockaren kontzeptuak azaltzea eta 
horiek kalkulatzeko esku hartzen duten aldagaiak identifikatzea. 
EI4.3 Inbentarioen kontrol-motak deskribatzea eta zehaztea, eta horietako bakoitzaren helburua azaltzea. 
EI4.4 Biltegi bateko mugimenduei buruzko informazioa ematen duen biltegiratze-prozesu batean, datuak lortzea eta 
balioestea honako hauei dagokienez: 

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

EI4.5 Izakinen egoera inbentarioaren zenbaketa fisikoarekin kontrastatzea, eta aldeak eta horien arrazoiak balioztatzea; 
zenbaketak aldizka egitea. 

A5: Arrainen eta itsaskien biltegi-kontrolerako ekipo eta programa informatikoak erabiltzea. 
EI5.1 Aplikazio informatikoak instalatzea, ezarritako espezifikazioei jarraikiz. 
EI5.2 Instalatutako aplikazioen funtsezko prozedurak eta funtzioak aztertzea. 
EI5.3 Arrantza-produktuen biltegiratze-egoera baten kasuan, biltegi bateko mugimenduei buruzko informazioa ematen 
da: 

- 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. 

EI5.4 Izakinen errotazio egokia ziurtatzea, baita FIFO metodoaren bitartez balioesten direla ere. 
 

Edukiak: 
1. Arrainen eta itsaskien hartzea. 

- Hartzean eta bidalketan egiten diren eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Kanpo-garraioa. Segurtasuna erabileran. 
- Ur gezatako eta ur gazitako arrain freskoak identifikatzea. 
- Moluskuen eta krustazeoen espezieak identifikatzea. 
- Arrantza-produktuen freskotasun-maila identifikatzea. 
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- Materia osagarriak eta osagaiak hartzea: Ontziak, enbalajeak, gatza, ozpina, azukrea, olioa, bestelako produktu 
erdi-elaboratuak, gehigarriak eta abar. Dokumentazioa. 

- Produkzio-lineak produktuez hornitzea, eskaera-orrien arabera. 
- Produktuen hartzeari, biltegiratzeari eta barne-banaketari buruzko erregistroa egitea. 
- Arrainen eta itsaskien kontrol sanitarioak. 

2. Arrainen eta itsaskien biltegiratzea. 

- Arrainak eta itsaskiak biltegiratzea, sailkatuta eta ondoko tratamendurako prest. Itsas-haztegiak animalia bizientzat 
- Arrainen, itsaskien eta bietan oinarritutako produktu elaboratuen biltegi-motak. 
- Arrainak eta itsaskiak biltegiratzeko hotzeko eta izozteko instalazio industrialak. Erregistroak, oharrak. 

Gorabeheren parteak. 
- Produktuak hotzeko edo izozteko aretoetan edo ganberetan banatzea (tenperatura, hezetasuna). 
- Arrantza-produktuak ordenatzeko, sailkatzeko, manipulatzeko eta biltegiratzeko sistemak: teknika, ekipamendua 

eta dokumentazioa. 
- Biltegiratze-sistemak, biltegi-motak. Sailkapena eta kodeketa. 
- Barneko manipulazioko eta lekualdaketako ekipamenduak eta prozedurak. 
- Salgaien kokapena: kokatzeko metodoak. 
- Kontserbazio-baldintza orokorrak 
- Biltegiratzeari buruzko legeria eta araudia. 
- Barne-garraioko sistemak eta motak. Automatismoen, amaigabeen, jasogailuen, eskorgen martxan jartzea eta 

funtzionamendua. Segurtasuna erabileran. 

3. Arrainen eta itsaskien biltegi-kontrola. 
- Barne-dokumentazioa. 
- Sarrera- eta irteera-erregistroak. 
- Izakinen kontrola. Inbentarioak. 
- Trazabilitatea 
- Biltegiaren kontrolerako aplikazio informatikoak. ERP 

4. Arrainen produktu elaboratuen bidalketa. 
- Eragiketa eta egiaztapen orokorrak bidalketan. 
- Picking-aginduak ezartzea eskaera egiteko. 
- Eskaera finkatzea, identifikatzea eta packing-a egitea. 
- Bidalketa-erregistroa, garraio-agindua eta albarana egitea. 
- Garraio-ibilbideak. Hotz-kateari eustea. Produktuaren banaketa garraiobidean. 
- Neurri higieniko sanitarioak produktuen garraioan. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ARRAINEN EGOKITZAPENA ETA TEKNOLOGIA 
 

Kodea: MF0316_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0316_2 Arrainak edo itsaskiak merkaturatzeko edo industria-erabilerarako 
egokitzea, elikagaien segurtasuneko eta kalitateko arauei jarraikiz. 
 

Iraupena: 130 ordu 

 

2 
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2.1 prestakuntza-atala 
ARRAINEN TEKNOLOGIA 
 
Kodea: UF1222 
 

Iraupena: 60 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB7 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arrantza-produktuen industriak erabiltzen dituen arrainen eta itsaskien egokitasuna zehazten duten ezaugarriak 
identifikatzea eta ebaluatzea. 

EI1.1 Arrainen eta itsaskien lehengaien espezifikazioei, araudiari eta eskatutako kalitateari buruzko dokumentazio 
teknikoa interpretatzea. 
EI1.2 Arrain-hazkuntzako espezieak bereiztea eta arrainen muskulu-ehunaren osaera ezagutzea. 
EI1.3 Arrainaren muskuluan gertatzen diren prozesu eta aldaketa biokimikoak identifikatzea eta ezaugarri 
organoleptikoen agerpenarekin lotzea. 
EI1.4 Lehengaiei aplikatu beharreko kategoriak eta sailkapen-parametroak ezagutzea eta izan ditzaketen industria-
helburuekin lotzea. 
EI1.5 Lehengaiek izan ditzaketen akats nagusiak eta tolerantzia-mailak adieraztea. 
EI1.6 Lehengaiek eskatzen dituzten biltegiratzeko baldintzak, mota eta zainketak ondorioztatzea, baita aurre-
manipulazioak ere, egoeraren eta ondoko industria-aprobetxamenduaren arabera. 
EI1.7 Industriakoa ez den erabilera izango duten moluskuak garbitzeko eragiketa identifikatzea. 
EI1.8 Arrainaren eta/edo itsaskien lehengaien hartzean eskatutako espezifikazioei buruzko informazioa ematen da: 

- Dagozkion neurketak, pisatzeak eta erregistroak egitea. 
- Lehengaietan anomaliak eta akatsak ezagutzea. 
- Itxuraren, kanpoko ezaugarrien eta proben emaitzen arabera balioestea. 
- Onartzen edo baztertzen ote diren jakinaraztea. 
- Erabilera eta xedea bereiztea. 
- Biltegiratzeko eskatutako baldintzak finkatzea. 
- Garbiketako eta hautaketako aurreko lanak egitea. 
- Moluskuak garbitzea. 

A2: Erabilitako lehengai osagarriak identifikatzea eta zehaztea, eta materia horien espezifikazioei buruzko dokumentazio 
teknikoa interpretatzea. 

EI2.1 Ezaugarriak zerrendatzea, multzokatzea eta adieraztea eta osagai osagarrien, ongailuen, gehigarrien eta 
elaborazio-prozesuetan esku hartzen duten bestelako osagarrien funtzioa eta jarduna aipatzea. 
EI2.2 Elaboratu beharreko produktuen motak eta ezaugarriak materia osagarrien hautaketa-irizpideekin lotzea. 
EI2.3 Lehengai osagarrien espezifikazioei, araudiari eta eskatutako kalitateari buruzko dokumentazio teknikoa 
interpretatzea. 
EI2.4 Produktu osagarriak identifikatzea izen komertzialaren, etiketaren eta/edo zuzeneko behaketaren arabera, kasuan 
kasu, eta elaborazio-prozesuarekin lotzea. 
EI2.5 Uraren eskakizunak bereiztea eta identifikatzea, kontserba-industrian izan ditzakeen erabileretarako. 

A3: Arrainak eta itsaskiak egokitzeko makinen, ekipamenduen eta instalazioen garbiketari dagokionez, eskakizunak 
identifikatzea eta eragiketak egitea. 

EI3.1 Garbiketaren kontzeptua eta mailak bereiztea. 
EI3.2 Arrantza-industriaren instalazio batean honako eragiketa hauek egitea garbiketa-maila optimoa (desinfekzioa, 
esterilizazioa, intsektu-garbiketa, arratoi-garbiketa) lortzeko: 

- Lortu beharreko helburuak eta mailak justifikatzea. 
- Erabili beharreko produktuak, tratamenduak eta eragiketak hautatzea. 
- Kontrolatu beharreko parametroak finkatzea. 
- Beharrezkoak diren ekipamenduak zerrendatzea. 
- Higienizazio-prozesuaren maiztasuna ezartzea. 
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EI3.3 Instalazioak eta ekipamenduak garbitzeko erabilitako eragiketak, baldintzak eta baliabideak deskribatzea. 
EI3.4 Garbiketa-plan batean (desinfekzioa, esterilizazioa, intsektu-garbiketa, arratoi-garbiketa) lortu beharreko helburuak 
eta mailak ezagutzea. 

A4: Beharrezko higiene-neurriak aplikatzea arrantzako produktuen kalitate higieniko-sanitarioa bermatzeko. 
EI4.1 Arrainen eta itsaskien industrian higienearekin loturiko legeria ezagutzea. 
EI4.2 Produkzio-baliabideetako eta/edo lan-ohituretako higiene-gabeziak produktuen eta kontsumitzaileen 
segurtasunean eta osasungarritasunean dituen ondorioak ebaluatzea. 
EI4.3 Janaria manipulatzeko instalazioek eta ekipamenduek bete beharreko betekizun higieniko-sanitarioak 
identifikatzea.  
EI4.4 Higiene pertsonaleko neurriak zehaztea eta janarian edozein kontaminazio mota eragin dezaketen portaera edo 
jarrera guztiak ezagutzea. 
EI4.5 Janariak jasaten dituen alterazio nagusiak deskribatzea eta horien agente eragileak, jatorria eta transmititzeko eta 
ugaltzeko mekanismoak identifikatzea. 
EI4.6 Elikagai-jatorriko toxiinfekzio nagusiak eta osasunean dituzten ondorioak zerrendatzea, eta alterazioekin eta 
agente eragileekin lotzea. 
EI4.7 Janariarekiko intolerantzia eta alergia ohikoenak zerrendatzea eta arrainen eta itsaskien industriarekin lotzea. 
EI4.8 Janariaren kalitatearen eta segurtasunaren kontzeptuak aztertzea: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko 
autokontrol-sistemak, trazabilitatea eta borondatezko kalitate-arauak. 

A5: Arrantza-produktuen industriaren jarduera dela medio ingurumenean izan daitezkeen arriskuak eta ondorioak aztertzea. 
EI5.1 Industriak ingurumenean dituen eragin-faktoreak identifikatzea. 
EI5.2 Sortutako hondakinen eta azpiproduktuen motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta arazte-
premiaren arabera sailkatzea. 
EI5.3 Sortutako hondakinek, kontaminatzaileek eta bestelako afekzioek ingurunean eta segurtasunean eragiten dituzten 
ondorioak ezagutzea. 
EI5.4 Ingurunea babesteko neurriek —derrigorrezkoek eta borondatezkoek— duten garrantzia justifikatzea. 
EI5.5 Jarduerei aplika dakiekeen ingurumen-araudia —kanpokoa eta barnekoa— identifikatzea. 
EI5.6 Azpiproduktuak eta hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko, biltegiratzeko eta desagerrarazteko neurriak 
aplikatzea. 

 

Edukiak: 
1. Arrainen eta itsaskien lehengaia. 

- Arrainak eta itsaskiak industrian eraldatzeko. 
- Arrantza-produktuen merkatua, produkzio-guneak. 
- Arrainen, itsaskien eta bestelako arrantza-produktuen sailkapena, ezaugarriak eta industria-aprobetxamendua. 
- Arrainen, krustazeoen eta moluskuen espezieak. Sailkapena. Identifikazioa eta ezagutzea. 
- Ezaugarri organoleptikoak. 
- Arrainen eta itsaskien anatomiaren, fisiologiaren eta histologiaren oinarriak. 

• Muskulu-ehuna: Eraketa histologikoa. 
• Osaera kimikoa: koipea, proteina eta lipidoak. 
• Arrainaren aldaketa biokimikoak eta mikrobiarrak harrapatu ostean. 
• Jateko bestelako ehunak. 
• Produktu freskoaren eta izoztuaren egokitzapena, garraioa eta kontserbazioa. 
• Kalitatearen balioespena eta hautaketa. Kontrol-orriak. 
• Akuikultura. 
• Arrantza-teknikak. 

2. Lehengai osagarriak. 
- Ura, ezaugarriak eta kualitateak. 
- Askotariko osagaiak: gatza, azukrea, ozpina, olioa, espeziak eta ongailuak, bestelako produktuak. 
- Gehigarri naturalak eta sintetikoak: kontserbagarriak, koloratzaileak, zapore-emaileak, indartzaileak, 

egonkortzaileak, gogortzaileak eta pH-zuzentzaileak. Jarduna eta erabilera. 
- Espeziak eta ongailuak. 
- Lehengai osagarrien eta gehigarrien manipulazioa eta kontserbazioa. 
- Materia osagarrien eta gehigarrien erregelamentazio tekniko-sanitarioa. 
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3. Baldintza tekniko-sanitarioak arrainak eta itsaskiak egokitzeko aretoetan, makinetan eta lanabesetan 
aplikatzea. 
- Instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak. 
- Arrantza-industriako higieneari buruzko arauak eta neurriak. 
- Janariaren manipulazioa. 
- Indarrean dagoen araudia. 
- Higieneari buruzko arauak eta neurriak. 
- Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 
- Janariaren alterazioa eta kontaminazioa manipulatzaileen ohitura desegokien ondorioz. 

• Higiene pertsonaleko neurriak. 
• Ohitura, keinu edo jardunbide desegokiak janariaren manipulaziorako. 
• Manipulatzailea ebakiekiko, erredurekiko eta zauriekiko babesteko baliabideak. 
• Nahitaez deklaratu beharreko gaixotasunak. Prebentzio-neurriak. 
•  Lan-jantziak. Garbiketa-eskakizunak. 

- Instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak. 
- Azaleren, hormen, sabaien, zoruen, aireztapenaren, estrakzioaren, argiztapenaren eta higiene-zerbitzuen 

ezaugarriak. 
- Hondakinak husteko eta ebakuatzeko sistemak. 
- Kanpoaldearekiko kontaktu-eremuak, isolamendu-elementuak, ebakuazio-gailuak. 
- Materialak eta ekipamenduen eraikuntza higienikoa. 
- Higienea: garbiketa eta desinfekzioa. Kontzeptuak. Garbiketa- eta desinfekzio-mailak. Garbiketako eta 

desinfekzioko sistemak, ekipamenduak eta produktuak. Ezaugarriak, faseak eta eragiketa-sekuentziak. Kontrol-
parametroak. 

- Desinfekzioko, arratoi-garbiketako eta intsektu-garbiketako tratamenduak. Ezaugarriak. Erabilitako produktuak eta 
erabilera-baldintzak. 

- Lehengaiak egokitzeko 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. 
- Garbiketako eta desinfekzioko edo arratoi-garbiketa eta intsektu-garbiketa egiteko produktuen manipulazioarekin 

lotutako arrisku sanitarioak. 
- Higieneari buruzko jardunbide egokien gidak. 

4. Arrantza-produktuen alterazioak. 
- Agente eragileak, transmisio- eta infestazio-mekanismoak. 
- Eragiten dituzten eraldaketak eta alterazioak. 
- Osasunerako arriskuak 
- Janariaren mikrobiologia 
- Mikroorganismoak: sailkapena eta efektuak. 
- Bakterioak, eta arrantza-industrian duten eragina eta aplikazioa. 
- Legamiak, eta arrantza-industrian duten eragina eta aplikazioa. 
- Lizunak, eta arrantza-industrian duten eragina eta aplikazioa. 
- Birusa. 

5. Arrainen eta itsaskien manipulazioko jardunbide egokiak aplikatzea. 
- Janarien manipulazioaren inguruko araudi orokorra. 
- Janariaren alterazioa eta kontaminazioa manipulazio-jardunbide desegokien ondorioz. 

• Alterazioaren eta kontaminazioaren kontzeptua. 
• Kontaminazio-motak. 
• Agente eragile nagusiak. 
• Transmisio-mekanismoak. 
• Kontaminazio gurutzatua. 

- Manipulazio-jardunbide desegokiekin lotutako arrisku sanitarioak: janariagatiko infekzioak, intoxikazioak eta 
toxiinfekzioak. 

- Janariak kontserbatzeko metodoak. 
- Janariarekiko intolerantziak eta alergiak. Ezaugarriak. Alergenoak desagerrarazteko prozedurak. Inplikazioak. 
- Janari-alerten kasuan jarduteko prozedurak. 
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6. Arrantza-industriaren ingurune-eragina. 
- Ingurune-legeria arrantzaren deribatuen industrian. 
- Baliabideen kontsumoa murrizteko metodologiak. Energia-aurrezpena eta -alternatibak. 
- Arrantzaren deribatuen produkzioan sortutako hondakinak eta horien ingurune-ondorioak deskribatzea. Hondakin-

motak: 
• Atmosferarako emisioak. 
• Isurpen likidoak. 
• Hondakin solidoak eta ontziak. 

- Hondakinak biltzeko, sailkatzeko eta desagerrarazteko edo botatzeko teknikak. 
- 3 arauen kontzeptua: murrizketa, berrerabilera eta birziklapena. Ingurumenean duten eragina. 
- Janarien produkzio-prozesuetako ingurune-kontrolerako parametroak. 

 
 

2.2 prestakuntza-atala 
ARRAINEN ETA ITSASKIEN EGOKITZAPENA 
 
Kodea: UF1223 
 

Iraupena: 70 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arrainak garbitzeko eta egokitzeko aurre-tratamenduak egitea teknika eta ekipamendu espezifikoak erabilita. 

EI1.1 Arrainen eta itsaskien aurre-tratamenduen fasean erabiltzen diren ekipamenduak zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Arrainen aurretiazko tratamenduak zerrendatzea eta deskribatzea, honako prozesu hauek egitean:  

- Aurreantxoatzea.  
- Eskabetxatzea.  
- Ketzea. 

EI1.3 Honako prozesu hauek egitea: 
- Burua kentzea. 
- Erraiak kentzea. 
- Garbitzea.  
- Hezurrak kentzea. 
- Xerratzea.  
- Eskuz edo makina espezifikoekin zatikatzea. 
- Aurregosketa, xukatzeak, lehortzea, hoztea. 
- Buruen, erraien eta bestelako hondarren ebakuazioa. 

EI1.4 Kuskubiko moluskuetan bizarrak eta maskorrak kentzea, garbitzea eta hautatzea. 
EI1.5 Arrainetan aurre-eragiketak egitea gatza sartzea ahalbidetzeko, gazitze-prozesuan. 

A2: Produktu konposatuak dosifikatzeko, nahasteko eta, hala badagokio, oratzeko prozesuak egitea formulazioaren arabera, 
eta eskatutako kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI2.1 Arrainen ore eta pasta finak, saltsak eta gatzunak egiteko formulak interpretatzea, osagaiak, osagai horiek 
gehitzeko behar den egoera, helburua eta dosifikazio-marjinak ezagutuz. 
EI2.2 Dosifikatzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak ez ezik, balantza-motak eta horiekin lotutako 
ekipamenduak ere identifikatzea. 
EI2.3 Nahasketa-motak (oreak, emultsioak, gelak) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera azaltzea. 
EI2.4 Elaborazioan nahasteko, oratzeko, emultsionatzeko eta gelifikatzeko erabiltzen diren metodoak deskribatzea, 
produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-
baldintzak. 
EI2.5 Arrantza-produktuak moldekatzeko teknikak deskribatzea: 

- Elaboraziorako molde egokiak hautatzea eta prestatzea. 
- Parametroak hautatzea eta esleitzea, eta galkatzeko edo moldekatzeko makinekin trebetasunez jardutea. 
- Itxiera zuzen egitea. 
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EI2.6 Saltsak, oreak edo pasta finak egiteko prozesua behar bezala definituta eta ezaugarriak zehaztuta egonik: 
- Beharrezkoa den osagai-kantitatea kalkulatzea. 
- Kantitate horiek pisatzea eta onartutako tolerantzia-marjinekin dosifikatzea, balantzak maneiatuz edo dosifikazio-

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

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

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

A3: Arrainen eta itsaskien egoste-prozesua deskribatzea, eskatutako kalitatea lortuz. 
EI3.1 Arrainak eta itsaskiak lurrunarekin edo gatzunetan egosteko erabilitako prozedurak eta ezarritako denborak 
adieraztea, tamainaren arabera. 
EI3.2 Arrainak hozteko baldintzak eta teknikak deskribatzea eta honako hauek egiaztatzea: trinkotasuna, garbitasuna eta 
hezurrak bereizi diren. 
EI3.3 Egosketa-tratamenduan arrainek izan dituzten aldaketak identifikatzea. 
EI3.4 Zati jangarriak hautatzea eta ezaugarrien arabera sailkatzea: mendrezka, bizkarra, mamiak. 

A4: Arrainak eta itsaskiak egokitzeko makinen eta ekipamenduen eskakizunak identifikatzea eta horien prestakuntzako eta 
lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 

EI4.1 Lehengaiak egokitzeko erabiltzen diren makinen eta ekipamenduen eta horien erregulazioko eta kontroleko 
gailuen atalak eta funtsezko osagaiak, funtzionamendua eta aplikazioak azaltzea. 
EI4.2 Makinak eta ekipamenduak eskuzko prozeduren eta/edo prozedura automatikoen bitartez garbitzea eta 
elaborazioan eskatutako mailak lortzea. 
EI4.3 Elaborazioak egiteko behar diren ekipamenduen elementuak (hortzak, baheak, aho-muturrak, moldeak eta abar) 
aldatzea eta lineak egokitzea. 
EI4.4 Oinarrizko elaborazio-ekipamenduen mantentze-lanei eta erabilerari buruzko argibideetan oinarrituta: 

- Seinaleztapeneko, kontroleko, erregulazioko, elikadurako, babeserako eta lanaldiaren hasierako bestelako 
elementuen funtzionamendua egiaztatzea. 

- Ekipamenduak eta lineak abiatzea eta gelditzea. 
- Lehen mailako mantentze-eragiketak identifikatzea. 
- Koipeztatzeak egitea, mailak betetzea eta ohiko ordezkapenak nahiz aldaketak egitea 

EI4.5 Makinen eta ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 

A5: Segurtasun pertsonalari dagokionez, arrisku-faktoreak eta -egoerak ez ezik, arrantza-industrian aplikatu beharreko 
prebentzio- eta babes-neurriak ere aztertzea. 

EI5.1 Industrian arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea eta horien ondorioak eta prebentzio- nahiz babes-
neurriak ondorioztatzea 
EI5.2 Honako gai hauen inguruko segurtasun-planen eta araudiaren alderdi esanguratsuenak interpretatzea:  

- Langilearen eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak. 
- Funtzioen eta erantzukizunen banaketa.  
- Prebentzio-neurriak, seinaleak.  
- Postu bakoitzerako arau espezifikoak.  
- Istripu- eta larrialdi-kasuetako jarduna. 

EI5.3 Arriskuko edo larrialdiko eremuen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta 
sinbologia ezagutzea. 
EI5.4 Norbera babesteko arropa eta elementuei dagokienez, propietateak zerrendatzea eta horiek erabiltzeko modua 
azaltzea. 
EI5.5 Erabiltzen diren ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu orokorrak deskribatzea 

 

Edukiak: 
1. Prestatzeko eta gehitzeko ekipamenduak, prest jartzea, maneiua eta lehen mailako mantentze-lanak. 

- Makina eta ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua: hautaketa-uhalak, gatzunak eta egosteko, 
galdarraztatzeko, burua kentzeko, ezkatatzeko, erraiak kentzeko eta xerratzeko makinak. Gazitzeko eta gezatzeko 
unitateak. 

- Gazitze-ontziak. Ontziak, bainuak. Injektoreak. Gezatzeko eta arrabotatzeko makinak. 
- Lehen mailako mantentze-lanak. 
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2. Arrainen prestaketako oinarrizko eragiketak. 
- Arrainen eta itsaskien hautaketa. Irizpideak. Neurria, itxura fisikoa, freskotasun-egoera eta abar. 
- Arrainaren deskonposizioa. Aldaketak kolorean, zaporean eta trinkotasunean. 
- Arrainen eta itsaskien higieneari eta manipulazioari buruzko legeria. 
- Moluskuen garbiketa. 
- Aurre-hautaketa, freskotasun-maila, espezieen tamaina. 
- Hautaketa, kategorizazioa, garbiketa, burua kentzea, ezkatatzea, erraiak kentzea, larrutzea, hezurrak kentzea, 

kanpoko eta barneko atalak bereiztea, xerratzea, zatikatzea, txikitzea, moldekatzea, egostea. 

3. Prestakin freskoen elaborazio-eragiketak. 
- Honako hauek egiteko teknikak: saltsak. 
- Ore eta pasta finak, pateak. 
- Formulazioa eta prestaketa, eta osagaien funtzioa. 
- Gehitzea, nahastea, oratzea, emultsionatzea. 
- Desaireztatzea, kontzentrazioa. 
- Ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua. 
- Balantzak, dosifikagailuak. 
- Nahasgailuak, oragailuak. 
- Errota koloidalak. 
- Kontzentragailuak, desaireztagailuak, huts-kanpaiak. 

4. Prestatzeko eta gehitzeko ekipamenduak, prest jartzea, maneiua eta lehen mailako mantentze-lanak. 
- Makina eta ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua: hautaketa-uhalak, gatzunak eta egosteko, 

galdarraztatzeko, burua kentzeko, ezkatatzeko, erraiak kentzeko eta xerratzeko makinak. Gazitzeko eta gezatzeko 
unitateak. 

- Gazitze-ontziak. Ontziak, bainuak. Injektoreak. Gezatzeko eta arrabotatzeko makinak. 
- Lehen mailako mantentze-lanak. 

5. Segurtasuna arrainen eta itsaskien eraldaketa-industrian. 
- Arrisku-egoerak eta -faktoreak eta araudia. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 
- Lanbide-arriskuen ebaluazioa: 

• Lan- eta osasun-baldintzak. 
• Osasunerako kalteak: Lan-istripua eta lanbide-gaixotasuna. 
• Arrainen eta itsaskien eraldaketa-industriako arrisku espezifikoak. 

- Prebentzio- eta babes-neurriak 
- Langileen eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren alorrean. 
- Prebentzio-plana. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-plana. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua: 
ARRAINEN PRESTAKETA ETA SALMENTA 
 

Kodea: MF0317_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0317_2 Arrainak, itsaskiak eta arrantzako prestakin freskoak prestatzea 
eta saltzea, elikagaien segurtasunari eta kalitateari dagokienez eskatzen diren baldintzak beteta. 
 

Iraupena: 60 ordu 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arrainak eta itsaskiak hautatzeko, garbitzeko eta prestatzeko eragiketak deskribatzea eta antolatzea arrandegietan. 

EI1.1 Arrandegietan prestatzen eta saltzen diren arrainen, krustazeoen eta moluskuen espezieak ezagutzea, baita 
sukalderako egokitasuna, urtarokotasuna eta etxeko erabilerak ere. 
EI1.2 Arrainen eta itsaskien kalitate eta egokitasun komertzialak identifikatzea. Saldu behar diren arrainak edo itsaskiak 
hautatzea kalitatearen, tamainaren eta egokitasun komertzialen arabera eta loteen, xedeen eta prezioen arabera 
sailkatzea. 
EI1.3 Lehengaiak eta gai osagarriak eskaera-aginduekin eta bete beharreko espezifikazioekin alderatzea. 
EI1.4 Arrantzako produktuak garbitzeko eta prestatzeko eragiketak beti jarraitu behar diren elikagaien segurtasuneko eta 
-higieneko neurriekin lotzea. 
EI1.5 Arrainak eta itsaskiak hautatzeko, garbitzeko eta prestatzeko prozesu batean:  

- Saldu behar diren arrainak edo itsaskiak hautatzea kalitatearen, tamainaren eta egokitasun komertzialen arabera 
eta loteen, xedeen eta prezioen arabera sailkatzea. 

- Arrainak garbitzea eta erraiak kentzea, unitateak moztea eta, hala badagokio, zatikatzea eta piezak baldintza 
sanitario nahiz komertzial egokienetan uztea. 

- Piezak eta unitateak maneatzea eta aurkeztea, kontsumitzailearentzat erakargarriak eta desiragarriak izan 
daitezen eta gerora sukaldeko tratamendua erraztearren. 

- Garbiketako lanabesak eta laneko ekipamenduak eta erremintak maneiatzea arrainak eta itsaskiak prestatzeko, 
trebetasunez eta segurtasunez, eta gero eranskin bakoitza garbi eta txukun utzita.  

- Arrainak, itsaskiak eta horien piezak izotzetan edo hotz-ganberetan kontserbatzea, osasun-egoera eta itxura 
zainduta. 

- Behar denean desizoztea eta izoztea, ingurune-baldintzak eta prozesua kontrolatuta eta erregulatuta. 
EI1.6 Arraingintzan makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren eragiketak 
zehaztea. 
EI1.7 Lokala desinfektatzeko, intsektuz garbitzeko, esterilizatzeko eta arratoiz garbitzeko eragiketak deskribatzea eta 
aplikatzea eta honako hauek egitea: 

- Lortu beharreko helburuak eta animaliak justifikatzea 
- Produktuak eta tratamenduak hautatzea 
- Kontrolatu beharreko parametroak finkatzea 
- Beharrezkoak diren neurriak eta ekipamenduak zerrendatzea 
- Segurtasun eta higiene pertsonaleko neurriei eustea. 

A2: Arrandegian prestatutako produktu freskoak elaboratzeko eragiketak bereiztea eta garatzea 
EI2.1 Elaboratuko diren espezieak eta horien ezaugarri organoleptikoak, fisikoak eta sanitarioak ezagutzea eta 
balioestea. 
EI2.2 Ongailuen, kontserbagarrien eta gehigarrien jarduna deskribatzea, baita kontserbazioan, zaporean, prestaketan 
eta abarrean izango dituzten efektuak ere. 
EI2.3 Arrantza-prestakinei buruzko araudi sanitarioa interpretatzea eta zorrotz aplikatzea arrandegiko elaborazioetan. 
EI2.4 Arrandegiko elaboratuak prestatzeko metodoak eta teknikak deskribatzea eta bakoitzaren ezaugarriak aipatzea, 
merkatuan estimatzen ez direnak barnean hartuta. 
EI2.5 Arrandegiko prestakinen kontserbazio-baldintzak azaltzea, merkaturatzeko eta kontsumitzeko moduan egon 
daitezen araudi sanitarioak baimentzen duen aldi osoan. 
EI2.6 Produktu fresko prestatuen elaborazioan: 

- Arrainak eta itsaskiak hautatzea elaboratuko den produktuaren formulazioari jarraikiz. 
- Piezak prestatzea eta unitate edo lotetan antolatzea ondoko elaboraziorako. 
- Elaboraziorako behar diren lanabesak, ekipamenduak, ontziak, gehigarriak eta ongailuak prest izatea eta 

egokiak direla eta baimen sanitarioa badutela egiaztatzea 
- Marinatzeko, ozpinetan jartzeko, adobatzeko eta maneatzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta lortu nahi den 

produktua lortzea, eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin. 
- Gazitzeko, gatzetan jartzeko, lehortzeko eta ketzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta lortu nahi den 

produktua lortzea, eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin. 
- Espezieak konbinatzeko, txikitzeko, salpikoiak egiteko eta mamitzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta lortu 

nahi den produktua lortzea, eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin 

A3: Arrainen eta itsaskien pasten, aurrekozinatuen, egosien eta izoztuen elaborazio-eragiketak bereiztea eta garatzea 
arrandegian. 

EI3.1 Elaboratuko diren espezieak eta horien ezaugarri fisikoak, organoleptikoak eta sanitarioak ezagutzea eta 
balioestea. 
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EI3.2 Gehigarrien, ongailuen eta kontserbagarrien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak ezagutzea, baita produktu 
elaboratuaren gaineko efektuak ere. 
EI3.3 Arrandegian egiten diren arrantzako produktu elaboratuei buruzko araudi sanitarioa interpretatzea eta behar 
besteko zorroztasunez eta arretaz aplikatzea. 
EI3.4 Arrandegian, arrantzako produktuak lantzeko metodoak eta teknikak ezagutzea eta bakoitzaren ezaugarriak eta 
balioespen komertziala aipatzea. 
EI3.5 Hotzak arraingintzan dituen aplikazioak (hoztea, izoztea eta desizoztea) aztertzea eta hotza produzitzeko 
ekipamenduak eta horien oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea. 
EI3.6 Arrandegiko elaboratuen kontserbazio-baldintzak azaltzea, merkaturatzeko eta kontsumitzeko moduan egon 
daitezen araudi sanitarioak baimentzen duen aldi osoan. 
EI3.7 Arraingintza-establezimenduetan, arrantzako produktuen elaborazio-prozesuetan: 

- Arrainak eta itsaskiak hautatzea elaboratuko den produktuaren formulazioari jarraikiz. 
- Piezak prestatzea eta unitate edo lotetan multzokatu eta antolatzea ondoko elaboraziorako 
- Elaboratuak izozteko hotz-ekipamenduak prest izatea, eta funtzionamendua eta erregulazio- eta kontrol-sistema 

egiaztatzea. 
- Txikitzeko, nahasteko eta oratzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta pastak edo pateak, konbinazioak, 

salpikoiak lortzea, eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin. 
- Egosiak, aurrekozinatuak eta kozinatuak prestatzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta lortu nahi den 

produktua lortzea, eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin. 
- Produktu freskoak eta elaboratuak desizozteko eta izozteko teknikak aplikatzea kasuan kasu, prozesua 

kontrolatzea eta lortu nahi den produktua lortzea, eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin.  

A4: Arrainen, itsaskien eta elaboratuen biltzeko, ontziratzeko eta egokitzeko prozesuaren ezaugarriak zehaztea arraingintza-
establezimenduan. 

EI4.1 Arrandegiko produktuak ontziratzeari eta egokitzeari buruzko araudia (etiketak, aurkezpena, publizitatea) 
interpretatzea. 
EI4.2 Ontziak, bilgarriak eta arrandegiko salmentan erabilitako bestelako aurkezpen-materialak sailkatzea. 
EI4.3 Ontzien eta ontziratze- nahiz aurkezpen-materialen ezaugarriak eta horiek erabiltzeko baldintzak deskribatzea. 
EI4.4 Produktu guztien etiketetan eta publizitatean nahitaez txertatu beharreko informazioa eta informazio gehigarria 
azaltzea. 
EI4.5 Arrandegietan erabiltzen diren ontziratzeko eta biltzeko metodoak (hutsean ontziratzea erretraktila, zigilatze 
mekanikoa, besteak beste) deskribatzea. 
EI4.6 Arrandegian, arrantzako produktuen amaierako egokitzapena egiteko: 

- Ontziak, etiketak eta errotuluak hautatzea eta kontsumitzailearentzat informazioa betetzea. 
- Ontziratzeko eta biltzeko materialik eta metodorik egokiena hautatzea eta ontziratzeko makinak edo 

ekipamenduak prestatzea. 
- Produktua modu erakargarrian eta objektiboan egokitzea eta aurkeztea. 
- Soberan dauden hondarrak eta materialak biltzea eta toki egokian uztea, desagerrarazteko. 

A5: Arrainen, piezen eta arrantzako elaboratuen salmenta-prezioa kalkulatzea prezioak finkatzeko prozesua egin eta 
aztertuta. 

EI5.1 Arraingintzako prezio-finkatzearen kontzeptua eta erabilgarritasuna ezagutzea. 
EI5.2 Arrainen eta itsaskien piezen salmenta-prezioa kalkulatzea unitate osoaren prezioan eta merkatuko 
erreferentzietan oinarrituta. 
EI5.3 Prestakinen eta elaboratuen prezioa kalkulatzea, lehengaien kostuak, elaborazio-denbora, amortizazioak eta 
merkatuaren beste faktore batzuk kontuan hartuta. 
EI5.4 Prestakinen eta elaboratuen prezioa kalkulatzea, lehengaien ebaketak, elaborazio-denbora, amortizazioa eta 
merkatuaren beste faktore batzuk kontuan hartuta. 
EI5.5 Manipulazio komertzialak identifikatzea eta balioestea, eta kostuen eta salmenta-prezioen berri izatea. 
EI5.6 Arrainak eta itsaskiak erosteari edo ez erosteari buruzko erabakia justifikatzea, baita zuzenean saltzeko edo 
prestaketarako elaboraziorako izango diren ere, balioari eusteko edo balioa handitzeko. 
EI5.7 Arrainen edo itsaskien unitate guztien errendimendu estandarrak salmentan egiaz lortutakoekin alderatzea eta, 
kasuan kasu, zuzentzea. 

 

Edukiak: 
1. Arrainen eta arraingintzan erabiltzen diren produktu deribatuen identifikazioa eta sailkapena. 

- Arraina eta produktu deribatuak. 
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- Arrantza-produktuen oinarrizko sailkapena. 
- Arrainak, moluskuak eta krustazeoak giza elikaduran. 
- Arrainak kontserbatzeko sistemak. 
- Arrantza-produktuen atal komertzialak. 

2. Arraingintzako ekipamenduak eta lanabesak. 
- Ebakitzeko, burua eta erraiak kentzeko edo garbitzeko elementuak. 
- Bainuak eta garbitzeko eta gazitzeko askak. 
- Lehortzeko eta ketzeko berogailuak eta galdaratxoak. 
- Hotz-ganberak eta -armairuak. 
- Kutxa-izozkailuak. 
- Kozinatuak prestatzeko ekipamenduak. 
- Ontziratzeko makina, zigilatzailea eta erretraktilak. 
- Ekipamendu osagarriak. 

3. Arraingintzan arrainak eta itsaskiak prestatzeko eta elaboratzeko lehengaiak aztertzea. 
- Produktuen funtzioa eta efektua. 
- Ura, ezaugarriak eta kualitateak. 
- Askotariko osagaiak: substantziak, gehigarriak, gatza, ozpina, hartzigarriak, ongailuak eta maneagailuak. 
- Lehengaien eta gai osagarrien manipulazioa eta kontserbazioa. 
- Arrainaren erregelamentazio tekniko-sanitarioa. 
- Arrantzako produktu freskoak prestatzeko eragiketak. 

4. Arrandegietan elaboratuak prestatzeko eragiketak 
- Lehengaien eta gai osagarrien hautaketa. 
- Piezen prestaketa. Erreminten maneiua. 
- Produktu freskoen eta elaboratuen izoztuen elaborazioa. 
- Desizoztea, metodoa eta efektuak. 
- Kontserbazioa hotzean, erregulazioa eta kontrol sanitarioa. 
- Arrainen eta itsaskien pastak, oreak eta pateak lortzea. 
- Salpikoiak lortzea. 
- Surimiaren aplikazioak. Produktu deribatuak. 
- Arrain eta itsaski egosien elaborazioa. 
- Aurrekozinatuen eta kozinatuen (enpanadillak, pastelak, birrineztatuak, arrautzaztatuak) elaborazioa. 

5. Arrainen egokitzapena eta merkaturatzea saltzeko establezimenduetan. 
- Arrainak eta itsaskiak egokitzeari eta ontziratzeari buruzko araudia. 
- Ontzien, bilgarrien, etiketen eta errotuluen sailkapena. 
- Produktuen etiketak, sailkapena eta aurkezpena. 
- Ontziratzea-biltzea arrandegietan. Ekipamenduen maneiua. 
- Erakustegien, mostradoreen eta beira-arasen prestaketa. 
- Hondakinen bilketa eta desagerraraztea. 

6. Kostuen eta prezioen kalkulua eta azterketa. 
- Prezio-finkatzearen kontzeptua eta erabilgarritasuna. 
- Arrainen eta itsaskien piezetarako salmenta-prezioen kalkulua. 
- Unitate osoen prezioen kalkulua. 
- Prestakinen eta elaboratuen prezioen kalkulua. 
- Merkataritzako marjinak eta erosteko erabakiak. 
- Errendimendu estandarrak. 
- Merkatuen oinarrizko azterlana. 

 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
ARRAIN-KONTSERBEN ETA -GAZITUEN ELABORAZIOA 
 

Kodea: MF0318_2 
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Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0318_2 Arrantzako produktuen kontserbak, erdi-kontserbak eta gazituak 
egitea, elikagaien segurtasuneko eta kalitateko arauei jarraikiz. 

Iraupena: 110 ordu 
 
 

4.1 prestakuntza-atala 
ARRAIN-KONTSERBEN ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF1224 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

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

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Higiene pertsonaleko eta orokorreko neurriak aztertzea eta garbiketa-eragiketak egitea arrantzako kontserba-industrian  

EI1.1 Ekipamenduek nahiz instalazioek bete behar dituzten baldintza higienikoak azaltzea. 
EI1.2 Ekipamenduetan eta instalazioetan baldintza higienikoei eusteko jardunak jardun horiek ez egiteak dakartzan 
arriskuekin lotzea. 
EI1.3 Kontserba-industrian aplikatu beharreko higiene pertsonaleko neurriak deskribatzea eta neurri horiek ez 
betetzearen ondoriozko efektuekin lotzea. 
EI1.4 Higiene pertsonaleko neurrien artetik prozesuaren eta/edo norbanakoaren egoeretan aplikatu beharrekoak 
bereiztea. 
EI1.5 Arrantzako eraldatuen industriaren araudi orokorra eta jardunbide egokien gidak aplikatzea, alderatzea eta horri 
buruzko iritzi kritikoa ematea. 
EI1.6 Ekipamenduen garbiketa-, prestaketa- eta mantentze-eragiketak egitea eta eskakizunak identifikatzea. 

A2: Arrain- eta itsaski-kontserben elaboraziorako makinen eta ekipamenduen prestakuntzako eta lehen mailako mantentze-
lanetako neurriak aztertzea. 

EI2.1 Ekipamenduak identifikatzea aplikatu beharreko tratamendu-motaren eta produkzio-programaren arabera. 
EI2.2 Produktuen elaborazioan erabiltzen diren makinen eta ekipamenduen eta horien erregulazioko eta kontroleko 
gailuen atalak eta funtsezko osagaiak, funtzionamendua eta aplikazioak azaltzea. 
EI2.3 Arrain-kontserben elaborazio-ekipamenduen mantentze-lanei eta erabilerari buruzko argibideetan oinarrituta, 
honako hauek identifikatzea: 

- Seinaleztapeneko, kontroleko, erregulazioko, elikadurako, babeserako eta lanaldiaren hasierako bestelako 
elementuen funtzionamendua egiaztatzea. 

- Ekipamenduak eta lineak abiatzea eta gelditzea. 
- Lehen mailako mantentze-eragiketak identifikatzea. 
- Koipeztatzeak egitea, mailak betetzea eta ohiko ordezkapenak nahiz aldaketak egitea. 

EI2.4 Makinen eta ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI2.5 Adierazitako ingurune-baldintzak (argia, tenperatura, aireztapena eta hezetasuna) lotzea. 

A3: Arrainen eta itsaskien kontserba-enpresetako produkzio-baliabideen higiene-gabeziak, horien hondamen-egoerak edo 
-mailak, eta lan-ohiturek produktuen eta kontsumitzaileen segurtasunean eta osasungarritasunean dituzten ondorioak 
ebaluatzea. 

EI3.1 Janariaren osagai kimiko-nutrizionalen eta mikrobiologikoen ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Elikagaiak sailkatzea jatorriaren, egoeraren, konposizioaren, nutrizio-balioaren eta araudiaren arabera. 
EI3.3 Elikagaien eraldaketen jatorria eta agente eragileak nahiz transmititzeko eta ugaltzeko mekanismoak 
identifikatzea. 
EI3.4 Elaborazioan edo manipulazioan kontserbek izandako alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina 
balioestea, eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI3.5 Elikagai-jatorriko intoxikazio edo toxiinfekzioak eta osasunean dituzten ondorioak zerrendatzea, eta alterazioekin 
eta agente eragileekin lotzea kontserba-industrian. 

A4: Arrain-kontserbetarako pasteurizazio- eta esterilizazio-tratamenduak aplikatzea. 
EI4.1 Pasteurizazio- eta esterilizazio-prozesuen oinarriak eta prozedurak deskribatzea. 
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EI4.2 Elaboratutako produktu batean izan ohi diren mikroorganismoak sailkatzea eta bereiztea tratamendu termikoen 
aurrean izaten duten erantzunaren arabera. 
EI4.3 Tratamendu-formak eta -mailak horien ondorioz sortzen diren arrain-kontserben motekin lotzea. 
EI4.4 Tratamendu termikoak elaborazioko eta ontziratzeko prozesu osoan aplikatzeko eragiketen funtzioa arrazoitzea. 
EI4.5 Produktu-mota guztietarako tratamenduaren zikloa eta baremoak identifikatzea eta justifikatzea.  
EI4.6 Arrain- edo itsaski-produktuak pasteurizatzeko edo esterilizatzeko prozesu batean: 

- Autoklabe edo pasteurizazioko galdara egokia hautatzea. 
- Kargatu eta ixteko, eta ireki eta husteko eragiketak behar bezala egitea. 
- Esterilizazio/penetrazioko kurba ebaluatzea (tenperaturak, presioak, denborak) eta bidezkoak diren doikuntzak 

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

espezifikoak aplikatzea. 
- Tratatutako produktuaren ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzea. 

EI4.7 Kontserba-industriaren azpisektoreak identifikatzea, baita produktu elaboratuak eta fabrikazio-prozesuak ere. 

A5: Latak betetzeko eta ixteko prozesua egitea eta kontrolatzea ekipamendu eta makina espezifikoekin. 
EI5.1 Ontzi-motak identifikatzea eta ontzi egokiena hautatzea, arrainen tamaina, edukiera eta diseinua kontuan hartuta, 
tratamendu termikoan produktua bermatuta egon dadin. 
EI5.2 Latak bete baino lehentxeago garbitu direla egiaztatzea, biltegiratzean metatutako zikinkeria desagerrarazteko. 
EI5.3 Latak betetzeko eta arrainak eta itsaskiak sartzeko prozesua eskuz edo automatikoki baina zehaztutakoaren 
arabera egin dela egiaztatzea. 
EI5.4 Aldez aurretik egokitu diren eta beteta dauden ontzien barruan hutsa lortzeko prozesua gidatzea eta egitea. 
EI5.5 Betetako ontzietan airearen ebakuazioa egin dela eta ontziaren burualdeko espazioan huts partziala lortu dela 
egiaztatzea, kontserban alteraziorik gerta ez dadin. 
EI5.6 Latak betetzeko prozesuak honako hauek kontrolatzen direla egiaztatzea: tenperatura, burualdeko espazio librea 
eta ontziaren pisua, ezarritakoaren arabera. 
EI5.7 Ixteko eragiketak egitea tapa ontziaren gorputzarekin lotuta eta, hartara, itxiera hermetikoa lortzen da. 
EI5.8 Latak ixteko prozesuan kakoztadura bikoitzaren eragiketa egitea. Hartara, erabateko hermetikotasuna lortzen da. 

 

Edukiak: 
1. Kontserba-sektorea: Produktu elaboratuak eta fabrikazio-prozesuak. 

- Bildutako azpisektoreak. 
- Sailkapenak. Motak eta ezaugarriak 
- Araudiak. Jatorrizko deiturak eta bermeak, espezifikoa, kalitateari dagokiona, ekologikoa. Merkatua. 

2. Kontserbazio-tratamenduetarako ekipamenduak. 
- Unitate klimatikoak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, 

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

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

segurtasuna maneiuan. 
- Pasteurizazio- eta apertizazio-prozedurak. 

3. Tratamendu termikoak arrantza-produktuetan. 
- Esterilizazioaren oinarri fisikoak. 
- Mikroorganismoen desagerraraztea.  
- Esterilizazio-motak produktuaren arabera 
- Arrain- eta itsaski-kontserben tratamendu termikorako ekipamenduak. Sailkapenak. Motak eta ezaugarriak.  
- Kontrol-parametroak. 

4. Ontzien eta ontziratzeko eta enbalatzeko materialen manipulazioa kontserba-industrian. 
- Ontzia: materialak, formatuak, itxierak, araudia. 
- Itxiera hermetikoak egiteko teknologia: metala, beira, laminatuak. Kontrola. 
- Ontziak osatzea «in situ». 
- Enbalajea: funtzioa, materialak, araudia. 
- Etiketak: araudia, informazioa, motak, kodeak. 
- Ontziratze-eragiketak kontserba-industrian: 
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• Ontzien manipulazioa eta prestaketa. 
• Betetzeko prozedurak. 
• Ixteko sistemak. 
• Egiaztapenak prozesuan eta azken produktuan. 
• Ontziratzeko makinak: funtzionamendua, prestaketa, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, maneiua. 
• Etiketatzea: jartzeko eta finkatzeko teknikak. 

5. Elikagai-segurtasuna eta higienea arrain-kontserben industrian. 
- Higieneari buruzko araudia eta erregelamenduak arrain- eta itsaski-elaboratuetan. 
- Higiene pertsonala, janariaren manipulazioa. 
- Ekipamendu, makina eta instalazioen garbiketa eta mantentze-lanak. 
- Ingurune-egoera arrantza-kontserben industrian. 
- Arrantza-produktuen eraldaketen jatorria eta agente eragileak. 

 

4.2 prestakuntza-atala 
ERDI-KONTSERBEN, GAZITUEN, LEHORTUEN, KETUEN ETA ESKABETXEEN 
ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF1225 
 

Iraupena: 60 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aldez aurretik egokitutako arrain-produktuak hartzitzeko eta ontzeko eta lehortzeko prozesuen jarraipena egitea. 

EI1.1 Gazituen ontzean, ozpinetakoen hartziduran eta lehortzeko eta ketzeko prozesuetan gatzaren difusio-prozesuak 
bereiztea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Prozesuak prozesuetan sartutako arrain-produktuekin lotzea. 
EI1.3 Aipatutako prozesuak elkarren artean eta aurretiazko edo ondoko prestakuntzako, elaborazioko eta ontziratzeko 
eragiketekin lotzea. 
EI1.4 Aurreko prozesuen eragile diren agenteak, kontrol-parametroak eta horien bilakaera identifikatzea eta maneiatzea. 
EI1.5 Hartzidura- eta lehortze-prozesuak jasan dituzten produktuetan izan ohi diren akats ohikoenak eta aplikatu 
beharreko neurri zuzentzaileak ezagutzea. 
EI1.6 Ozpinetako baten hartzidura-prozesuan edo arrain bat deshidratatzeko edo gazitzeko, lehortzeko eta ketzeko 
prozesuan: 

- Unitate klimatikoetan edo ontzietan prozesuaren fase bakoitzeko parametroak finkatzea 
- Unitate edo ontziak betetzeko eta ontzi-aldaketako eragiketak egitea. 
- Prozesu osoan kontrol-parametroen (tenperaturak, hezetasunak, kanpo-flora, pH-a, lermak) egiaztapenak 

sistematizatzea. 
- Akatsak detektatzea eta horien bilakaera behatzea, neurri zuzentzaileak proposatzeko. 
- Tratatutako produktuaren ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzea. 

A2: Aldez aurretik egokitutako arrainak gazitzeko eta deshidratatzeko prozesuen jarraipena zehaztea, arrantza-produktu 
gazituak lortzeko. 

EI2.1 Arrainen ehunetan gatza sartzeko eta hezetasuna galtzeko beharrezkoak diren prozesuak egitea, kontserba 
gazitua lortzeko. 
EI2.2 Gatz-motak gatzak esku hartzen duen prozesuekin eta lortutako produktuekin lotzea. 
EI2.3 Gazitze-prozesuan, arrainen kalitatea alda dezaketen faktoreak identifikatzea. 
EI2.4 Gazitzeko metodo industrialak deskribatzea. 
EI2.5 Arrainak lehortzeko jarraitu beharreko prozesua deskribatzea. 
EI2.6 Lehortze-prozesuan eskatutako baldintza optimoak betetzen direla kontrolatzea, gatzetan jarritako arrainei 
dagokienez. 

A3: Arrantza-produktu ketuak ketzeko, lehortzeko eta hozteko prozesuen jarraipena egitea. 
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EI3.1 Arrainak ketzeko erabiltzen den zuraren baldintzak deskribatzea: Sailkapena. Portaera. 
EI3.2 Ke-produkzioa. Tenperatura. 
EI3.3 Ketzeko instalazioetako gailuak eta funtzionamendua azaltzea. Labeak, armairuak, ganberak eta abar. 
EI3.4 Honako eragiketa hauen oinarriak eta sekuentziak deskribatzea: arrainen aurre-lehortzeko, ketzeko eta lehortzeko 
eragiketak. 
EI3.5 Hotzetan nahiz berotan ketzeko metodoak deskribatzea. Ezaugarriak. Denborak eta tenperatura. 
EI3.6 Produktu ketuak hozteko baldintzak eta denborak deskribatzea eta prozesuaren fase horretan gerta daitezkeen 
anomaliak eta prebentzio-neurriak adieraztea. 
EI3.7 Produktuak ontziratzeko eta kontserbatzeko prozesuak baliabide eta material egokiak erabilita egin direla eta 
aurrez ezarritako tenperaturan daudela egiaztatzea. 

A4: Antxoatze-metodoaren bitartez arrainen erdi-kontserbak lortzeko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea. 
EI4.1 Gazi-puntua lortzeko sistema eta beharrezkoak diren ontze-denborak deskribatzea, lortu beharreko erdi-
kontserbaren mota kontuan izanik. 
EI4.2 Arrainen ontze-maila egiaztatzeko jarraitu beharreko urratsak eta upelak hautatzeko prozesua deskribatzea eta 
upelak irekitzea. 
EI4.3 Gazitzeko eta ontzeko prozesuan sor daitezkeen anomaliak zehaztea eta produktuaren uraren jarduera eta 
tenperaturak kontrolatzea. 
EI4.4 Antxoen elaborazio-prozesuan: 

- Antxoa galdarraztatzeko, mozteko, xukatzeko eta xerratzeko prozesuak egitea. 
- Latan sartzeko prozesua kontrolatzea eta honako hauek erregulatzea: produktuaren dosia ontzi-mota 

bakoitzerako eta latak olioztatu, itxi eta garbitzeko prozesua. 
- Antxoen erdi-kontserbek bete behar dituzten kalitate-arauak aplikatzea kontsumitzeko egokiak izan daitezen. 

A5: Erdi-kontserba eskabetxatuak lortzeko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea. 
EI5.1 Erdi-kontserba eskabetxatuek bete behar dituzten kalitate-arauak definitzea, kontsumitzeko egokiak izan daitezen. 
EI5.2 Erdi-kontserba eskabetxatuak lortzeko ozpinaren eta gainerako osagaien ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI5.3 Antxoen elaborazio-prozesuan: 

- Gatzuetan murgiltzeko eta dosifikatzeko prozesua egitea erdi-kontserba eskabetxatuak lortzeko beharrezkoak 
diren ekipamenduak erabilita. 

- Erdi-kontserba eskabetxatuak lortzeko upeletan egiten diren eragiketak egitea. 
- Erdi-kontserba eskabetxatuen elaborazio-prozesuan izaten diren anomalia ohikoenak zehaztea eta neurri 

zuzentzaileak proposatzea. 

A6: Arrainen eta itsaskien erdi-kontserben elaboraziorako makinen eta ekipamenduen prestakuntzako eta lehen mailako 
mantentze-lanetako neurriak aztertzea. 

EI6.1 Ekipamenduak identifikatzea aplikatu beharreko tratamendu-motaren eta produkzio-programaren arabera. 
EI6.2 Produktuen elaborazioan erabiltzen diren makinen eta ekipamenduen eta horien erregulazioko eta kontroleko 
gailuen atalak eta funtsezko osagaiak, funtzionamendua eta aplikazioak azaltzea. 
EI6.3 Arrainen erdi-kontserben elaborazio-ekipamenduen mantentze-lanei eta erabilerari buruzko argibideak 
identifikatzea. 
EI6.4 Lehen mailako mantentze-eragiketak identifikatzea, koipeztatzeak egitea, mailak betetzea, eta ohiko ordezkapenak 
nahiz aldaketak egitea. 
EI6.5 Makinen eta ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI6.6 Adierazitako ingurune-baldintzak (argia, tenperatura, aireztapena eta hezetasuna) lotzea. 

 

Edukiak: 
1. Erdi-kontserben prozesatzea. 

- Erdi-kontserbaren kontzeptua 
- Produktu alpresatuak, gazituak, ketuak, lehortuak, lehortuak eta gaziak, eskabetxeak, egosiak eta ketuak. 
- Sektorearen deskribapena. 
- Erdi-kontserben elaborazio-ekipamenduak: funtzionamendua, prestaketa, garbiketa, lehen mailako mantentze-

lanak, maneiua. 

2. Gatzetan jartzearen prozesatzea. 
- Definizioa, motak. 
- Elaborazio-prozesua. 
- Gatz-sarpenean eragiten duten faktoreak. 
- Gazitze lehorra. Gazitze hezea. 
- Gatzunetan jartzea. Gatzun-tanga, gazitzeko eta gezatzeko unitateak, gazitze-ontziak, injektoreak. 
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- Gazitzea eta hartzidura. 
- Gazitzean esku hartzen duten faktoreak: gatzaren purutasuna, tenperatura, azalera/bolumen erlazioa, gazitzeko 

metodoa, biltegiratzeko baldintzak. 
- Gatzunen formulazioa, kontzentrazioa, dentsitatea, maneiua, kontaminazioa. 
- Biltegiratzea: ontzea eta alterazioa. Arrain gazian sor daitezkeen alterazioak (fisiko-kimikoak eta biologikoak). 
- Gazitze-bidez lortutako arrantza-produktuen motak: sardinzarrak, bakailaoa, atun gatzartua, arrabak eta abar. 
- Prozesuaren kontrolak. 

3. Antxoatzearen prozesatzea. 
- Gatzetan jarritako erdi-kontserbak, antxoatzea. Espezieak. 
- Konkatua kentzeko prozesua. 
- Paketatzea eta gatzetan jartzea.  
- Prozesu fisikoak eta kimikoak. Ontzea. 
- Galdarraztatzea. Garbitzea. 
- Moztea. Lehortzea. 
- Xerratzea. Ontzietan antolatzea. 
- Olioztatzea eta ixtea. 
- Latak garbitzea, kutxaratzea eta biltegiratzea. Kontrolak. 

4. Eskabetxatzearen prozesatzea. 
- Gazitzea eta hartzidura. 
- Ontzea. 
- Tenperatura, hezetasuna, lora eta bestelako kontrol-faktoreak. 
- Eskabetxe hotzak, egosiak eta frijituak. 
- Ozpina, kontserbagarri. Espezieak. 

5. Lehortzeko prozedura. 
- Ur-edukia, uraren jarduera (Aw). Uraren, kontserbazioaren eta produktuaren kalitatearen arteko lotura. 
- Deshidratazioa. Deshidratazio-motak. Ekipamenduak. 
- Airearen, kontaktuaren edo zentrifugazioaren bidez lehortzea. Bestelako metodo tradizionalak. 
- Alterazio nagusiak. 
- Ingurune-kontrola. Ganberak. 
- Lehortze-tratamenduak. 
- Liofilizazioa. 

6. Ketuen prozesatzea. 
- Kearen konposizioa. Tratamendua, hezetasuna, abiadura, denbora eta tenperatura. 
- Kontserbazio-ekintza: antioxidatzailea eta antimikrobiarra. 
- Ketze-teknikak: berotan edo hotzetan. 
- Ezaugarri organoleptikoen gaineko eragina: kolorea, bouqueta eta testura. 
- Ke-aterakinak, prestakin sintetikoak. 
- Burua eta erraiak kentzea, zatikatzea, gatzetan jartzea, aurre-lehortzea, ketzea, lehortzea eta berotzea, eta 

amaierako hoztea. 
- Berogailuak eta ketzeko gailuak. Ketzeko ekipamenduak, funtzionamendua eta erregulazioa. Kontrolak. 
- Kea erabiltzearen onurak eta arriskuak. 

 
 
 
5. prestakuntza-modulua: 
ARRAIN-PRODUKTU IZOZTUEN ETA KOZINATUEN ELABORAZIOA 
 

Kodea: MF0319_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0319_2. Oinarrian arraina edo itsaskiak dituzten oreak, pastak, izoztuak 
eta plater kozinatuak edo aurrekozinatuak egitea, produktuen kalitatea eta higienea bermatuta. 

5 
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Iraupena: 110 ordu 
 
 

5.1 prestakuntza-atala 
ARRANTZAKO PRODUKTU IZOZTUEN ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF1226 
 

Iraupena: 70 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

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

EI1.1 Industrian kontserbazio-tratamendu moduan erabiltzen diren hozteko, izozteko eta mantentzeko prozesuen 
oinarria deskribatzea eta prozedurak bereiztea. 
EI1.2 Hotzeko eta izoztutako arrain-produktuen motak eskatzen duten hotz-tratamenduaren formekin eta mailekin lotzea. 
EI1.3 Hotz-tratamenduen aplikazioa aurretiazko prestakuntzako eta elaborazioko eragiketekin, kontserbazioko bestelako 
tratamenduekin eta ontziratzearekin lotzea. 
EI1.4 Tratamendu-parametroak identifikatzea eta justifikatzea hotzeko edo izoztutako produktu-mota guztietarako. 
EI1.5 Arrainetan eta itsaskietan oinarrituta egindako produktuak hozteko edo izozteko prozesuan: 

- Ganbera edo ekipamendu egokiak hautatzea eta produktuari dagozkion parametroak (espezifikoak eta 
mantentzekoak) finkatzea horietan. 

- Ganberak, tunelak eta izozkailuak kargatzea eta ixtea. 
- Kontrol-grafikoak balioestea (tenperatura, denbora) eta egin beharreko doikuntzak ondorioztatzea. 
- Mantentzean edo prozesu osoan kontrol-parametroak (tenperaturak, gas-oreka) sistematizatzea. 
- Anomalien presentzia detektatzea eta neurri aringarriak proposatzea. 
- Ekipamenduen maneiuaren eta produktuen higiene-neurri espezifikoak aplikatzea. 
- Hotzaren bidez tratatutako produktuaren ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzea. 

A2: Laginak hartzea eta lehengaien eta arrain-produktu elaboratuen oinarrizko kalitate-parametroak berehala zehazteko 
saiakuntza eta proba organoleptikoen metodoak aplikatzea. 

EI2.1 Arrainen eraldatuen industrian erabiltzen diren laginketako prozedurak eta metodoak azaltzea eta loturiko tresnak 
ezagutzea eta maneiatzea. 
EI2.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI2.3 Eskatutako datuak eta analisietan lortutakoak erraz maneiatzea lortzeko oinarrizko kalkuluak (matematikoak eta 
kimikoak) egitea. 
EI2.4 Lagina prestatzeko eragiketak (diluzioa, kontzentrazioa, homogeneizazioa, lehortzea) ezagutzea eta egitea, gero 
analisi kimikoa edo mikrobiologikoa egiteko. 
EI2.5 Oinarrizko eta ohiko zehaztapenak egitea lehengaiei eta arrain-produktu elaboratuei dagokienez, kalitate-
parametroak lortzeko; horretarako, kasu bakoitzean adierazitako prozedura eta tresneria erabiliko dira. 
EI2.6 Produktuen ezaugarri organoleptikoak balioestea test sentsorialen edo bidezko dastatzeen bitartez. 

A3: Puntu kritikoen kontrolean eta detekzioan erabilitako metodologia maneiatzea, baita produktuen identifikazioan eta 
trazabilitatean erabilitakoa ere. 

EI3.1 Izan daitezkeen arriskuak (biologikoak eta ez-biologikoak) eta hartu beharreko prebentzio-neurriak identifikatzea. 
EI3.2 Prozesua kontrolpean dagoen ala ez jakiteko aukera ematen duen egiaztapen-sistema ezartzea. 
EI3.3 Beharrezkoak diren ekintza zuzentzaileak gauzatzea. 
EI3.4 Erregistro guztiak betetzea. 
EI3.5 Arrantza-produktuen identifikazioa eta trazabilitatea gauzatzea produkzio-prozesu osoan. 
EI3.6 Industrian ezarritako kalitatea kudeatzeko sistemei eusten parte hartzea 

A4: Arrainen eta itsaskien produktu izoztuen industrian erabiltzen diren ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko makinak 
eta ekipamenduak behar bezalako trebetasunarekin erabiltzea. 

EI4.1 Ontziratzeko eta enbalatzeko erabiltzen diren materialak identifikatzea, enbalatzeko formatuak zerrendatzea eta 
horien erabilgarritasuna justifikatzea. 
EI4.2 Arrainak eta itsaskiak eraldatzeko industrian erabiltzen diren ontziratze-metodoak bereiztea. 
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EI4.3 Ontziak «in situ» prestatzeko, betetzeko, ixteko eta etiketatzeko eragiketak identifikatzea eta ezaugarriak 
adieraztea. 
EI4.4 Ontziratzeko makina nagusien eta elementu osagarrien osaera eta funtzionamendua deskribatzea eta 
operatibotasun-baldintzak adieraztea. 
EI4.5 Etiketetan nahitaez txertatu beharreko informazioa, informazio gehigarria eta kodeen esanahia azaltzea. 
EI4.6 Enbalajea egitea eta kontrolatzea, eta arrantzako produktuetara egokitutako teknikak eta materialak erabiltzea. 
EI4.7 Ontziratzeko eta etiketatzeko erabili behar diren ontziak eta materialak ezagutzea eta horien egokitasuna 
balioestea. 
EI4.8 Makinak maneiatzea, ongi funtzionatzen dutela gainbegiratzea eta ontziratze-parametroak finkatutako mugen 
barruan izatea. 
EI4.9 Segurtasun-neurri espezifikoak aplikatzea makinen maneiuan 

 

Edukiak: 
1. Ontziratzeko eta enbalatzeko materialak. 

- Ontzia: materialak, formatuak, itxierak, araudia. 
- Ontziak osatzea «in situ». 
- Enbalajea: funtzioa, materialak, araudia. 
- Etiketak: araudia, informazioa, motak, kodeak. 

2. Arraina izoztea eta hoztea. 
- Hotzaren bidezko kontserbazio-tratamenduak. 
- Hozteko eta izozteko prozedurak 
- Arrainen eta itsaskien desizoztea. 
- Hotz-ganberak eta atmosfera kontrolatuko ganberak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, 

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

segurtasuna erabiltzean. 
- Hotza produzitzeko sistemak. 
- Hotz-produkzioaren oinarriak. 
- Lurrungailuak. Konpresoreak. Kondentsadoreak. 
- Fluido hoztaileak. 
- Hozte eta izozte kriogenikoa. 
- Izozteko tunelak. 
- Hidrocooling-a. 

3. Ontziratze-eragiketak arrain-produktu izoztuen industrian. 
- Ontzien manipulazioa eta prestaketa. 
- Betetzeko prozedurak. 
- Ixteko sistemak. 
- Egiaztapenak prozesuan eta azken produktuan. 
- Ontziratzeko makinak: funtzionamendua, prestaketa, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, maneiua. 
- Kontserbazioa atmosfera kontrolatuan. 
- Etiketak: jartzeko eta finkatzeko teknikak. 

4. Enbalatze-eragiketak arrain-produktu izoztuen industrian. 
- Paketeen osaera-teknikak. 
- Multzokatzeko metodoak. 
- Enbalatze-ekipamenduak: funtzionamendua, prestaketa, maneiua, lehen mailako mantentze-lanak. 
- Errotulatze-teknikak. 
- Kalitate-autokontrola ontziratzean eta enbalatzean. 

5. Autokontrol-sistemak aplikatzea. 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia (puntu kritikoak). 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren autokontrol-sistema. 
- Trazabilitatea eta elikagaien segurtasuna. 
- Elikagaien sektoreko borondatezko arau nagusiak (BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 

eta bestelakoak). Azterketa eta interpretazioa. 

6. Laginak hartzea. 
- Laginketa-teknikak. 
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- Kontzeptua, ezaugarriak eta laginaren konposizioa. 
- Laginak hartzeko puntuak eta moduak, eskuzko metodoak eta metodo automatikoak. 
- Laginketarako tresnak. 
- Laginak identifikatzeko, erregistratzeko eta eramateko sistemak. 
- Laginak hartzeko prozedurak kontserba-industrian. 
- Kasu praktikoak lehengaietan, aribideko produktuetan eta amaitutako produktuetan (arrainak). 

7. Lehengaien eta produktuen analisia. 
- Kalitate-parametroak zehazteko oinarri fisiko-kimikoak. 
- Analisi-metodoak. 
- Oinarrizko eta tarteko zehaztapen kimikoak. 
- Ezaugarri organoleptikoak balioesteko testak. 
- Arrainen produktu elaboratuen dastatzea. 

 

 

5.2 prestakuntza-atala 
ARRAIN-PRODUKTUEN OREEN, PASTEN, AURREKOZINATUEN ETA KOZINATUEN 
ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF1227 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Oreen eta pasten elaborazio-teknikak aplikatzea formulazio-jarraibideen arabera, janariaren kalitatea eta higienea 
bermatuta. 

EI1.1 Ebakitzeko, txikitzeko, garbitzeko, fintzeko, kontzentratu proteikoa erauzteko, nahasteko, oratzeko eta gel 
bihurtzeko teknikak deskribatzea, egin beharreko eragiketaren eta laneko argibideetan nahiz eskuliburuan ezarritakoaren 
arabera.  
EI1.2 Laneko ekipamenduak eta baldintzak deskribatzea. 
EI1.3 Osagai nagusiak dosifikatzeko eta txikitzeko baldintzak ezagutzea.  
EI1.4 Zatikatzeko makinaren tamaina edo txikitzeko alea lortu beharreko produkturako egokia dela ziurtatzea, txikitzeko 
tenperatura eta ebakitzeko elementuen eraginkortasuna fitxa teknikoan adierazitakoekin bat datozela egiaztatzea, baita 
garbitzeko eta fintzeko faseen eraginkortasuna ere. 
EI1.5 Osagai txikiak eta gehigarriak fitxa teknikoan adierazitako dosian, unean eta moduan gehitzea, eta horien funtzioak 
kriobabesgarri, gelifikatzaile, koloratzaile eta zapore-emaile moduan. 
EI1.6 Arrain-kontzentratu proteikoen oreak edo surimia formulazioaren arabera prestatzea, gero kamaboko eta abar 
moduan erabiltzeko. 
EI1.7 Osagaiak oratzeko emultsionatzeko prozesuak prozedura-eskuliburuan eta fitxa teknikoan ezarritako baldintzetan 
(tenperatura, abiadura, denbora eta hutsa) egiten direla kontrolatzea. 
EI1.8 Produktuak ezarritako arauen arabera gelifikatzea eta moldekatzea. 
EI1.9 Arrain-kontzentratu proteikoaren oreak ezarritako jarraibideen arabera koloreztatzeko, birrineztatzeko, 
arrautzaztatzeko eta egiteko eragiketak deskribatzea. 
EI1.10 Pasteurizazioko edo esterilizazioko ekipamenduen lan-baldintzak eta ekipamenduak deskribatzea. 

A2: Plater aurrekozinatuak eta kozinatuak egiteko beharrezkoak diren kozinatzeko tekniken ezaugarriak zehaztea, teknika 
horiek aplikatzea eta eskatutako kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI2.1 Produktu kozinatuak prestatzen erabiltzen diren sueztitzeko, egosteko, frijitzeko, gisatzeko eta erretzeko teknikak 
deskribatzea eta, kasuan kasu, lortu nahi diren helburu teknikoak, beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-
baldintzak adieraztea. 
EI2.2 Birrineztatzeko, arrautzaztatzeko, betetzeko eta muntaketako edo konposizioko bestelako eragiketen (eskuzkoak 
eta mekanizatuak) ezaugarriak zehaztea eta, kasuan kasu, lortu nahi diren helburu teknikoak, beharrezkoak diren 
ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak adieraztea. 
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EÍ2.3 Oinarrian arrainak eta/edo itsaskiak dituzten aurrekozinatuen eta kozinatuen elaborazioan: 
- Produktuaren osagaiak ezagutzea. 
- Bakoitzari kozinatzeko teknika eta baldintza egokiak lotzea. 
- Muntaketa-espezifikazioak betetzea edo esleitzea. 
- Kasuan kasu, ikasleen-eskuzko langileen taldea antolatzea. 
- Ekipamenduekin espezifikazioei jarraikiz jardutea, produktuari dagokionez eskatutako parametroak eta kalitatea 

erabilita. 
- Ekipamenduen maneiuaren eta produktuen higiene-neurri espezifikoak aplikatzea. 
- Irteerako produktuaren ezaugarriak espezifikazioekin alderatzea eta, kasuan kasu, neurri zuzentzaileak 

ondorioztatzea. 

A3: Arrainen produktu deribatuak dosifikatzeko, nahasteko eta, hala badagokio, oratzeko eta moldekatzeko prozesuak 
egitea formulazioaren arabera, eta eskatutako kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI3.1 Arrainen saltsak, oreak eta pasta finak egiteko formulak interpretatzea, osagaiak, osagai horiek gehitzeko behar 
den egoera, helburua eta dosifikazio-marjinak ezagutuz. 
EI3.2 Dosifikatzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak ez ezik, balantza-motak eta lotutako ekipamenduak ere 
identifikatzea. 
EI3.3 Nahasketa-motak (oreak, emultsioak, gelak) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera azaltzea. 
EI3.4 Produktuen elaborazioan txikitzeko, nahasteko, oratzeko, emultsionatzeko eta gelifikatzeko erabiltzen diren 
metodoak deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren 
ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak. 
EI3.5 Arrantza-industrian erabiltzen diren moldekatze-teknikak deskribatzea eta beharrezkoak diren makinak eta 
eragiketa-baldintzak deskribatzea. 
EI3.6 Saltsen, oreen eta pasta finen elaborazioan: 

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

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

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

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

EI3.7 Arrain- eta/edo itsaski-oreen edo -aurrekozinatuen moldekatze-fasean: 
- Elaboraziorako molde egokiak hautatzea eta prestatzea. 
- Moldekatzeko makinak hautatzea, parametroak esleitzea eta trebetasunez jardutea. 

A4: Arrainen aurrekozinatutako eta kozinatutako produktuetan erabiltzen diren ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko 
makinak eta ekipamenduak behar bezalako trebetasunarekin erabiltzea. 

EI4.1 Ontziak «in situ» prestatzeko, betetzeko, ixteko eta etiketatzeko eragiketak identifikatzea eta ezaugarriak 
adieraztea. 
EI4.2 Ontziratzeko makina nagusien eta elementu osagarrien osaera eta funtzionamendua deskribatzea eta 
operatibotasun-baldintzak adieraztea. 
EI4.3 Arrainen eta/edo itsaskien kozinatuak, aurrekozinatuak eta oreak enbasatzean: 

- Ontziratzeko eta etiketatzeko erabili behar diren ontziak eta materialak ezagutzea eta horien egokitasuna 
balioestea. 

- Behar izango diren produktuen eta materialen kantitateak kalkulatzea. 
- Makinen segurtasuna egiaztatzea. 
- Makinak maneiatzea, ongi funtzionatzen dutela gainbegiratzea eta ontziratze-parametroak finkatutako mugen 

barruan izatea. 
- Segurtasun-neurri espezifikoak aplikatzea makinen maneiuan 

 

Edukiak: 
1. Arrainaren oreak eta kontzentratu proteikoak. 

- Surimia. Fabrikazio-teknikak eta aplikazio komertzialak. 
- Arrain gordinaren tratamendua surimia egiteko. Lehengaia biltegiratzea eta maneiatzea. Erauzketa. Uraz 

garbitzea. Gehiegizko ura kentzea. Bahetzea. Txikitzea. 
- Gehigarri kriobabesgarriak eta emultsionatzaileak. 
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- Arrantza-produktuak oratzea, nahastea eta emultsionatzea. 
- Izoztutako surimiaren kalitate-kontrola: hezetasuna, pH-a, ezpurutasunen detekzioa, gelifikatzeko ahalmena. 
- Gelifikazioa, Kamaboko-produkzioa. 
- Moldekatze-eragiketak, aplikazioak, parametroak eta moldekatze-kontrola. 
- Suwaria, modoria eta arrainak eta itsaskiak txikituta dituzten produktuak. 
- Pasteurizazio-prozedurak. Oinarriak eta erabilera. 

2. Ontziratze- eta enbalatze-eragiketak arrain-produktu kozinatuen industrian. 
- Ontzien manipulazioa eta prestaketa. 
- Betetzeko prozedurak. 
- Ixteko sistemak. 
- Egiaztapenak prozesuan eta azken produktuan. 
- Ontziratzeko makinak: funtzionamendua, prestaketa, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, maneiua. 
- Kontserbazioa atmosfera aldatuetan. 
- Etiketak: jartzeko eta finkatzeko teknikak. 
- Enbalatze-ekipamenduak: funtzionamendua, prestaketa, maneiua, lehen mailako mantentze-lanak. 

3. Arrainen prestakinak eta plater kozinatuak prestatzea. 
- Plater kozinatuetan eta aurrekozinatuetan erabiltzen diren gehigarriak, espeziak eta sukaldaritzako ongailuak. 
- Sukaldaritza-teknikak. 
- Moldekatzea, betetzea eta eratzea. 
- Pasta finak edo emultsioak. Emultsioa lortzea. Emultsionatzea: pateak eta pasta finak. 
- Plater prestatuak: arrautzaztatuak, taketak, betegarriak, pastelak. 
- Elaborazio-eragiketak. Frijitzea, egostea, eskabetxea, emultsionatzea. Arrain-produktuak frijitzea: ezaugarriak, 

olioak eta makinak. Frijitzeko olioaren kontrolak. 
- Plater prestatuak egiteko eragiketak: arrautzaztatzea, irineztatzea, birrineztatzea, betetzea, labean erretzea, 

muntatzea. Formulak, makina espezifikoak. 
- Saltsen elaborazioa.  
- Plater aurrekozinatuen ontziratzea, aurkezteko modu berriak. 
- Atmosfera babesleetan ontziratzea. 
- Plater prestatuen kontserbazioa. 

 
 
 
 
 
6. prestakuntza-modulua 
ARRANTZAKO ETA AKUIKULTURAKO PRODUKTUEN ELABORAZIOKO 
ETA ARRAINGINTZAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0257 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Salgaien sarrerako, biltegiratzeko eta irteerako baldintza egokienak baliozkotzea  

EI1.1 Arrainen eta itsaskien ezaugarriak aztertzea eta eskatutako espeziarekin, kategoriarekin eta tamainekin bat 
datozela egiaztatzea. 
EI1.2 Salgaiaren sarrerako eta bidalketako dokumentuak aztertzea. 
EI1.3 Arrainen eta itsaskien ezaugarri organoleptikoak egiaztatzea eta hartzean duten freskotasun-maila kalkulatzea. 
EI1.4 Eskaera- eta erosketa-aginduak, hornidura-eskaerak, hartze-fitxak, erreklamazio-dokumentuak betetzea eta 
bideratzea. 
EI1.5 Salgaien garraioak, fakturak eta albaranak interpretatzea eta eskatutakoarekin bat datozela ziurtatzea. 
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EI1.6 Kanpoko garraiobideek dagozkien higiene- eta tenperatura-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea. 
EI1.7 Loteak behar duen babesa zehaztea. 
EI1.8 Produktu bakoitza biltegian kokatzea zamalanetarako eta manipulazioko baliabideak erabilita. 
EI1.9 Biltegiko mugimenduari buruzko datu guztiak balioestea eta lortzea. 
EI1.10 Produktuaren datuak erregistratzea, trazabilitatea gauzatu ahal izateko. 
EI1.11 Biltegiko kontrolerako ekipo eta programa informatikoak maneiatzea. 

A2: Arrainak eta itsaskiak egokitzea markatutako prozedurei jarraikiz eta eskatutako neurriak (higieneari eta segurtasunari 
dagokienez) betez. 

EI2.1 Espezie bakoitza egokitzeko eta adierazitako piezak lortzeko tresna egokiak erabiltzea, segurtasun pertsonaleko 
neurri guztiak betez. 
EI2.2 Arrantza-industrian erabilitako ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
EI2.3 Instalazioak eta erabilitako ekipamenduak eta tresnak garbitzea. 
EI2.4 Arrain- eta itsaski-espezieak eta erabilitako materia osagarriak identifikatzea eta kategorizatzea 
EI2.5 Arrainen eta itsaskien ezaugarri organoleptikoak egiaztatzea eta duten freskotasun-maila kalkulatzea, prozesatu 
aurretik. 
EI2.6 Barne-elaboraziorako edo bidalketarako eta salmentarako diren lortutako piezak identifikatzea eta egokitzea. 
EI2.7 Arrainen eta itsaskien garbiketako tratamenduetan eta aurretiazko tratamenduetan parte hartzea, prozesatu 
aurretik. 
EI2.8 Higiene pertsonaleko arauetan eta ekipamendu eta instalazioen higieneari buruzko arauetan ezarritako neurri 
higieniko-sanitarioak betetzea. 
EI2.9 Industriaren lanak ingurumenean eragin ditzakeen arriskuak zehaztea eta arrisku horiek arintzeko neurriei eusten 
parte hartzea. 

A3: Arrainak eta itsaskiak prestatzea eta saltzea arrandegietan. 
EI3.1 Arrainak eta itsaskiak hautatzeko, garbitzeko, egosteko eta prestatzeko eragiketetan parte hartzea arrandegietan. 
EI3.2 Espezie bakoitza egokitzeko eta adierazitako piezak lortzeko tresna egokiak erabiltzea, segurtasun pertsonaleko 
neurri guztiak betez. 
EI3.3 Garbiketa-ekipamendu eta garbiketa-produktu egokiak erabiltzea. 
EI3.4 Arrandegian prestatutako produktu freskoen prestaketan parte hartzea 
EI3.5 Pasten, aurrekozinatuen eta izoztuen elaborazioan parte hartzea. 
EI3.6 Arrainak eta itsaskiak biltzea eta enbasatzea ezarritako araudiari jarraikiz.  
EI3.7 Arrainen eta arrantzako piezen eta elaboratuen salmenta-prezioak kalkulatzen parte hartzea. 

A4: Kontserben, erdi-kontserben, gazituen, lehortuen, eskabetxeen eta ketuen elaborazio-prozesuak deskribatzea eta 
prozesu horietan jardutea. 

EI4.1 Esterilizazio-ekipamenduen prestaketak parte hartzea, lan-aginduetan adierazitako tratamenduei jarraikiz. 
EI4.2 Latak behar bezala betetzea eta ixtea eta ixteko ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
EI4.3 Kontserbetan eta arrantzako bestelako produktuetan erabili beharreko saltsen eta likido betegarrien elaborazioan 
parte hartzea. 
EI4.4 Kontserbak kargatzeko, ixteko eta husteko eragiketak egitea, dagozkien segurtasun-neurriei jarraikiz. 
EI4.5 Ketzeko ganbera prestatzen laguntzea eta dagozkion kontrolak egitea 
EI4.6 Antxoaren erdi-kontserbak eta gatzetan jarritako bestelako produktuak gazitzeko, hartzitzeko, ontzeko, 
galdarraztatzeko, lehortzeko eta xerratzeko prozesuetan parte hartzea. 
EI4.7 Arrainak deshidratatzeko ganberak erabiltzen laguntzea eta dagozkion parametroak (tenperatura, hezetasun 
erlatiboa eta abar) kontrolatzea. 
EI4.8 Gatzunak eta ozpina prestatzea eskabetxeen erdi-kontserbak egiteko. 

A5: Arrain-produktu izoztuen eta kozinatuen elaborazio-prozesuak deskribatzea eta prozesu horietan jardutea 
EI5.1. Hotz industriala aplikatzeko ekipamenduak kontrolatzea arrainak eta itsaskiak izozteko eta produktuarentzat 
egokiena dena erabiltzea. 
EI5.2 Tenperatura eta denbora kontrolatzeko grafikoak balioestea. 
EI5.3 Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren mantentze-lanetan laguntzea. 
EI5.4 Plater kozinatuaren osagaiak prestatzea eta aplikatutako sukaldaritza-tekniketan parte hartzea. 
EI5.5 Oreak, pasta finak eta kontzentratu proteikoak prestatzen parte hartzea, ekipamendu egokiak erabiltzea eta 
ezaugarriak produkzio-aginduetan adierazitakoekin alderatzea.  
EI5.6 Industrian erabiltzen diren ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko makinak erabiltzea, ontziratze-parametroak 
ezarritako mugen barruan izanik. 



 
 

Arraingintza eta arrantzako eta akuikulturako 
 produktuen elaborazioa 

 

 
 

 
 

47 

EI5.7 Ekipamendu horien lehen mailako prebentzioko mantentze-lanak egitea eta adierazitako segurtasun-neurriak 
betez lan egitea. 
EI5.8 Egiten diren oinarrizko zehaztapen kimikoetan parte hartzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak: 
1. Biltegiratzea eta hartzea arrainen eta itsaskien industrian. 

- Salgaien sarrerako eta irteerako dokumentazioa. 
- Salgaien kokapena biltegian eta garraiobidean. 
- Kantitateen estimazioa, neurketa eta kalkulua. 
- Biltegiko inbentarioaren balioespena, errotazioa. 
- Arrainen eta itsaskien hartzean eta bidalketan egin beharreko eragiketak. 
- Trazabilitatea, bete beharreko erregistroak. 

2. Arrainen eta itsaskien egokitzapena merkataritzan eta industrian erabiltzeko. 
- Espezie bakoitza egokitzeko eta adierazitako piezak lortzeko tresnen eta ekipamenduen maneiua, segurtasun 

pertsonaleko neurri guztiak betez. 
- Segurtasun- eta higiene-neurriak ekipamenduetan, aplikazioa. 
- Neurri higieneko-sanitario pertsonalak eta instalazioei dagozkienak, aplikazioa. 
- Lokalen, ekipamenduen eta tresnen garbiketa eta desinfekzioak. 
- Arrainen eta itsaskien sailkapena. 
- Piezen sailkapena merkaturatzeko edo industrian erabiltzeko. 
- Materia osagarriak, maneiua eta balioespena. Nahasketen berregokitzea, nahasteko eta oratzeko dosiak eta 

baldintzak. 
- Arrainen eta itsaskien garbiketako tratamenduak eta aurretiazko tratamenduak, prozesatu aurretik: garbiketa, 

burua kentzea, ezkatatzea, erraiak kentzea, garbitzea. 
- Arrainak zatikatzea, xerratzea merkataritzan edo industrian erabiltzeko. 
- Arrainen eta itsaskien aurkezpena, salmenta-lokaletan ikusgai jartzeko. 
- Arrain eta itsaski freskoa txikitzea. Nahastea, oratzea. 
- Egostea. Galdarak eta labeak. Maneiua eta kontrola. 
- Arrandegian prestatutako produktu freskoen prestaketa. Produktu bukatuaren kontrola. 
- Produktu fresko elaboratuen akatsak eta alterazioak ezagutzea. 
- Arrainak eta itsaskiak biltzea eta enbasatzea ezarritako araudiari jarraikiz.  
- Etiketak. Produktua identifikatzea. 
- Arrainen eta arrantzako piezen eta elaboratuen salmenta-prezioak kalkulatzea. 
- Arrainen eta itsaskien aurkezpena saltzeko. 

3. Kontserben, erdi-kontserben, gazituen, lehortuen eta ketuen elaborazioa.  
- Esterilizazio-ekipamenduak. Tratamendu termikoaren parametroak.  
- Esterilizazio-eragiketak. Segurtasun-neurriak. 
- Esterilizazio-kurbak. 
- Ixte hermetikoko ekipamenduak, maneiua. 
- Ontziratzeko bestelako sistemak. 
- Kontserben itxiera-kontrolak. 
- Lehengaien, gehigarrien, ongailuen, espezien prestaketa. 
- Arrainak ketzeko ganberak. Kontrolak. 
- Gatzunen eta eskabetxeen prestaketa. Kontzentrazioa, dentsitatea eta tenperatura egokiak. 
- Murgiltzeko, injektatzeko eta gazitzeko prozesuak, aplikazioa. 
- Gazituen prestaketa. Hartzidura–ontzea. 
- Antxoatze-eragiketak eta gatzetan jarritako bestelako produktuen eragiketak. 
- Arrainak lehortzeko ganberen maneiua eta kontrola. 
- Eskabetxatzeko eragiketak. Lehengaiak prestatzea, dosifikatzea, nahastea eta hautatzea. 
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- Segurtasun-neurriak ekipamenduetan, aplikazioa. 
- Kontrol-egiaztapenak fase bakoitzean. 

4. Arrainen eta itsaskien izoztuen, kontzentratu proteikoen prestakinen, kozinatuen eta aurrekozinatuen 
elaborazioa. 

- Hozte- eta izozte-ekipamenduak. Mekanikoak eta kriogenikoak. Tenperatura eta denbora kontrolatzeko grafikoak. 
- Arrantza-elaboratuen ontziratzea eta kontserbazioa. 
- Etiketak 
- Sukaldaritza-teknikak plater kozinatuetan eta aurrekozinatuetan. 
- Oreak, pasta finak eta kontzentratu proteikoak prestatzeko eragiketak. Gelifikazioa. Ekipamenduak. 
- Oinarrizko kontrol analitikoak. Kalitate-espezifikazioak. 
- Amaitutako produktuaren kontserbazioa saltokira iritsi arte. 
- Kontrol-egiaztapenak fase bakoitzean. 

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

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0315_2 
Arrantzako produktuen 
hartzea, biltegiratzea eta 
bidalketa 

• 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 
arrantzako produktuen lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0316_2 
Arrainen egokitzapena 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 
arrantzako produktuen lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak 

1 urte 3 urte 

MF0317_2 
Arrainen prestaketa eta 
salmenta 

• 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 
arrantzako produktuen lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak 

1 urte 3 urte 
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MF0318_2 
Arrain-kontserben eta 
-gazituen elaborazioa 

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

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

• Elikagaien Iindustrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria  

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

1 urte 3 urte 

MF0319_2 
Arrain-produktu izoztuen eta 
kozinatuen elaborazioa 

• 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 
arrantzako produktuen 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: 
 

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

 

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

 

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

 
 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Arrainak eta itsaskiak 
egokitzeko instalazioa* 120 160 

Arrantzatik eratorritako 
produktuen elaborazio-aretoa* 120 160 
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Arrainen eta produktu 
elaboratuen biltegia 80 80 

 

* Instalazio bereziak: ez dute zentroaren barruan egon behar nahitaez. 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Kudeaketa-gela X X  X  

Arrainak eta itsaskiak 
egokitzeko instalazioa  X X X X 

Arrantzatik eratorritako 
produktuen elaborazio-aretoa  X X X X 

Arrainen eta produktu 
elaboratuen biltegia X X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 
---- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
---- Espezialitateko software espezifikoa. 
---- Errotuladorez idazteko arbelak. 
---- Orri birakaria. 
---- Ikasgelako materiala. 
---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Arrainak eta itsaskiak egokitzeko instalazioa 

---- Lanabes espezifikoak: guraizeak, erraiak kentzeko, arraspatzeko, 
burua kentzeko, zatikatzeko eta xerratzeko ganibetak. Ebaketako 
eta arraspatzeko, zuritzeko, xerratzeko erremintak, eskuzkoak edo 
mekanikoak, zorrozteko lanabesak. Zatikatzeko makinak, gillotinak. 

---- Altzairu herdoilgaitzezko lan-mahaiak. 
---- Altzairu herdoilgaitzezko altzariak lanabesak gordetzeko. 
---- Altzairu herdoilgaitzezko harraska industrialak eta eskuzko 

eragingailurik gabeko eskuak garbitzeko konketa, xaboi likidoaren 
eta erabili eta botatzeko paperaren euskarriekin. 

---- Hozte- eta izozte-ganberak. 
---- Desizozteko ekipamenduak. 
---- Garbitzeko, burua eta erraiak kentzeko, zatikatzeko, xerratzeko 

ekipamenduak. 
---- Hautaketa-uhalak, sailkagailuak. 
---- Gatzun-tangak eta gazitzeko-gezatzeko unitateak. 
---- Zabor-edukiontziak, pedal bidez eragiten direnak eta botatzeko 

paperaren bilkari-euskarria. 
---- Ontzi-garbigailu industriala. 
---- Instalazioak eta lanabesak garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuz 

garbitzeko ekipamenduak. 
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Arrantzatik eratorritako produktuen 
elaborazio-aretoa 

---- Frijigailuak eta labeak. 
---- Egosteko ekipamenduak. Egosteko marmita 
---- Ketzeko sistema. 
---- Autoklabea. 
---- Pasteurizazio-ganberak 
---- Erdi-kontserben produkzio-linea.  
---- Antxoatze-linea. Galdarraztatzeko makinak. 
---- Eskabetxatze-linea. 
---- Cutterrak. Moldekatzeko makinak 
---- Gatzun-tangak, gazitzeko-gezatzeko unitateak, gazitze-ontziak, 

injektoreak-irabiagailuak. 
---- Muskuiluak aletzeko ekipamenduak. 
---- Ontziak berotan ixteko makina, hutsa sortzea. Hutsa sortzeko 

ganbera, berotan itxita, ontziak sartzeko, kargatzeko eta 
garraiatzeko sistema eta guzti. 

---- Saltsak eta likido betegarriak betetzeko eta dosifikatzeko linea. 
---- Errota koloidalak.  
---- Sukaldaritza industrialeko ekipamenduak eta lanabesak, oragailuak, 

dosifikagailuak, birrineztagailua. 
---- Zentrifugoa. 
---- Arrain-lehortegiak. Lehortzeko tunelak. 
---- Izozte-ekipamendu mekanikoak eta kriogenikoak. 
---- Garraio-sistemak, uhalak, amaigabeak, eskorgak, orgak, 

esekigailuak, jasogailuak, garabiak. 
---- Hutsean ontziratzeko makina. 
---- Ontziratzeko eta enbalatzeko ekipamenduak (hutsean ontziratzeko 

makina, erretraktilatzeko makina, zumitz-makina…) eta ontziratzeko, 
enbalatzeko, apaintzeko, etiketak jartzeko eta abarrerako 
materialak. 

---- Altzairu herdoilgaitzezko harraska industrialak eta eskuzko 
eragingailurik gabeko eskuak garbitzeko konketa, xaboi likidoaren 
eta erabili eta botatzeko paperaren euskarriekin. 

---- Zabor-edukiontziak, pedal bidez eragiten direnak eta botatzeko 
paperaren bilkari-euskarria. 

---- Baskulak. 
---- Ontziak, bainuak. 
---- Instalazioak eta ekipamenduak garbitzeko, desinfektatzeko eta 

intsektuz garbitzeko ekipamenduak.  

Arrainen eta produktu elaboratuen biltegia 

---- Hozte- eta izozte-ganberak. 
---- Altzairu herdoilgaitzezko apalategiak. 
---- Plastikozko kaxak. 
---- Garraio-makinak (traspaletak). 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

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

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

ezartzen den araudiaren arabera. 
 
 



 

 



 

 

 




