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IZENA 
OLIBA-OLIOAK LORTZEA 
 

KODEA 
INAK0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Olioak eta koipeak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA013_2: oliba-olioak lortzea (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Oliba-olioak ateratzeko eta elaboratzeko eragiketak egitea, prozedura- eta kalitate-eskuliburuetan ezarritako baldintzetan. 
Eragindako isuriak kontrolatzea, ingurunea babesteko araudia betez 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0029_2: Oliba-olioen ateratze-prozesuak zuzentzea eta fintze- eta zuzentze-eragiketak egitea. 
- UC0030_2: Oliba-olioa ontziz aldatzeko eta sotoan biltegiratzeko prozesua kontrolatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Oliba-olioaren industrian gauzatuko du bere jarduera, enpresa txiki, ertain nahiz handietan eta kooperatiba-
elkarteetan, teknologia aurreratuarekin edota tradizionalarekin. Industria txikietan, produkzioaren zuzendaritzan 
erantzukizun jakin batzuk izateko aukera izango du. Handietan, teknikari horrek lan-talde bat osatuko du bere 
prestakuntza-maila bereko beste hainbat pertsonarekin, eta banako lanak edo talde-lanak egin ahal izango ditu 
bertan. 
 

Produkzio-sektoreak 
Olio-errotak, pats-instalazioak eta oliba-olioaren findegiak. 

 

Lanbideak edo lanpostuak 
7705.1017 Olio-errotaria. 
Olio-errotako maisua. 
Patsa ateratzeko instalazioko maisua. 
Findegi-maisua. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0029_2 
Oliba-olioak ateratzeko prozesuko eragiketak 190 

UF1084: Oliba-olio birjinak 
lortzea 90 

UF1085: Oliba-olio finduak 
lortzea 50 

UF1086: Oliba-patsaren 
olioak lortzea 50 

MF0030_2 
Oliba-olioen ontzi-aldaketa eta biltegiratzea 80   

MP0224 
Oliba-olioak lortzearekin lotutako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

120   

Iraupena, guztira 390 
  

 
 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

8



 
 

 
Oliba-olioak lortzea 

 

 
 

 
 

9 
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1. gaitasun-atala 
OLIBA-OLIOEN ATERATZE-PROZESUAK ZUZENTZEA ETA 

FINTZE- ETA ZUZENTZE-ERAGIKETAK EGITEA  
 

2. gaitasun-atala 
OLIBA-OLIOA ONTZIZ ALDATZEKO ETA SOTOAN 
BILTEGIRATZEKO PROZESUA KONTROLATZEA  
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1. gaitasun-atala: 
OLIBA-OLIOEN ATERATZE-PROZESUAK ZUZENTZEA ETA FINTZE- 
ETA ZUZENTZE-ERAGIKETAK EGITEA 

 

Kodea: UC0029_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Oliba-olioak eta oliba-patsaren olioak ateratzeko prozesua kontrolatzea, prozedura-eskuliburuari jarraikiz, 
produkzio-prozesuan ezarritako baldintzak ziurtatzeko. 

BI1.1 Sartutako lehengaiaren —olibaren eta patsaren— ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin egiaztatzen dira 
eta horiei buruzko datuak erregistratzen dira. 
BI1.2 Ekipamenduak —errotak, irabiagailuak, zentrifugagailuak, bertikalak eta horizontalak— eta lan-baldintzak 
lehengaien eta lortu beharreko produktuaren arabera erregulatzen dira, betiere argibide tekniko operatiboetan 
markatutako jarraibideei jarraikiz. 
BI1.3 Prozesu horretan denborak eta tenperaturak kontrolatzen dira, mugen barruan mantentzen direla egiaztatuz. 
BI1.4 Desbideratzerik gertatuz gero, prozedura-eskuliburuan ezarritako ekintza zuzentzaileak aplikatzen dira, eta 
azpiproduktuen —patsen— eta hondakinen —olio-garbiketako uren— ebakuazioa adierazitako denboran eta 
moduan egiten dela eta horietako bakoitzerako toki egokietan ipintzen dela egiaztatzen da. 

LB2: Oliba- eta pats-olioak fintzeko prozesua zuzentzea, kalitatea bermatzeko  
BI2.1 Pats-olioa fintzeko eta ateratzeko prozedurak lehengaiaren ezaugarrietara eta lortu nahi diren substantzietara 
egokitzen direla egiaztatzen da. 
BI2.2 Ekipamenduak —neutralizagailuak, usaina kentzekoak, kolorea kentzekoak, pats-lehortegiak, lurrungailuak eta 
bestelakoak— eta lan-baldintzak lehengaien eta lortu beharreko produktuaren arabera erregulatzen dira, betiere 
argibide tekniko operatiboetan markatutako jarraibideei jarraikiz. 
BI2.3 Prozesuan, oliba-olioak fintzeko eta pats-olioa ateratzeko lanetan esku hartzen duten parametroak —pH-a, 
tenperatura, presioak, disolbatzaileak eranstea, emariak eta bestelako parametroak— kontrolatzen dira, betiere 
ezarritako mugen barruan, eta desbideratzerik gertatuz gero, prozedura-eskuliburuan ezarritako ekintza 
zuzentzaileak aplikatuz. 

LB3: Panel zentraletatik elaborazio-prozesuak zuzentzea, azken produktuaren prozesatzea ziurtatzeko. 
BI3.1 Egiaztatzen da eragiketa-menua edo -programa prozesatzen ari den produktuari dagokiola. 
BI3.2 Kontrol-tresnak eta lortutako neurketak egiaztatzen dira behar bezalako funtzionamendua ziurtatzeko. 
BI3.3 Kontrol-sistema agindu-puntuez hornitzen da eta abian jartzen da argibide tekniko operatiboetan aipatutako 
eragiketa-sekuentziari jarraikiz. 
BI3.4 Kontrol-sisteman integratutako aldagaien neurketa etengabeari eusten zaio, eskuliburuan ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 
BI3.5 Bestelako aldagaien neurketak, kontrol-sisteman sartuta ez daudenak, tresna egokiak eta argibide tekniko 
operatiboetan ezarritako metodoak erabiliz egiten dira. 
BI3.6 Prozesuaren aldagaiak finkatutako mugen barruan mantentzen direla egiaztatzen da, eta desbideratzerik 
gertatuz gero, erreguladore egokietan jarduten da. 
BI3.7 Prozesuan lortutako datuak ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta artxibatzen dira. 

LB4: Prozesuan laginak hartzea, kalitate-saiakuntzak egiteko. 
BI4.1 Laginak adierazitako unean, tokian, moduan eta kantitatean hartzen dira, eta horretaz gain, identifikatzen dira 
eta komeni den moduan lekualdatzen dira, laborategian hartzen dituzten arte aldatuko ez direla bermatzeko. 
BI4.2 Probak eta saiakuntzak —oinarrizkoak eta azkarrak— egiteko beharrezkoak diren tresnak egokiak dira eta 
erabiltzeko argibideetan eta egin beharreko eragiketaren argibideetan jasotakoaren arabera kalibratzen dira. 
BI4.3 Egindako proben emaitzak ebaluatzen dira, kalitate-ezaugarriak eskatutako espezifikazioen barruan daudela 
egiaztatuz. 
BI4.4 Produktu guztien propietate organoleptikoak lortutako kalitate-eskakizunen barruan daudela egiaztatzen da. 
BI4.5 Desbideratzerik gertatuz gero, kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak aplikatzen dira eta 
dagokion txostena ematen da. 
BI4.6 Kalitate-kontrol eta -proben emaitzak ezarritako sistema eta euskarriaren arabera erregistratzen eta artxibatzen 
dira. 
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LB5: Beharrezko babes-neurriak hartzea, ekipamenduen segurtasuna eta garbitasuna bermatzeko. 
BI5.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatzen diren babes-ekipamendu pertsonalak behar bezala erabiltzen 
dira. 
BI5.2 Lan-eremuan ez da arriskutsuak izan daitezkeen edo bestelako lanak egitea eragotziko duten elementurik 
izango. 
BI5.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar 
bezala erabiltzen dira eragiketetan. 
BI5.4 Produktuen manipulazioak babes-neurri egokiak hartuz egiten dira. 
BI5.5 Eskuzko garbiketa-eragiketak produktu aproposekin, finkatutako baldintzetan eta baliabide egokiekin egiten 
direla egiaztatzen da. 
BI5.6 Erregelamenduzko seinaleak toki egokietan ipintzen dira, garbiketagunea zedarrituz eta ezarritako segurtasun-
eskakizunei jarraikiz.  

LB6: Hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko eragiketak zuzentzea, ingurumena babesteko arauak betez. 
BI6.1 Produkzio-prozesuetan sortutako hondakin-kantitateak eta -motak prozedura-eskuliburuetan ezarritakoarekin 
bat datozela egiaztatzen da. 
BI6.2 Hondakin-mota guztien bilketa ezarritako prozedurei jarraikiz egiten da. 
BI6.3 Hondakinen biltegiratzea modu eta toki espezifikoetan —eragiketaren argibideetan ezarritakoetan— egiten da, 
betiere ezarritako lege-arauak betez. 
BI6.4 Arazketa-ekipamenduen behar bezalako funtzionamendua eta arazketa-baldintzak egiaztatzen dira, eta hala 
badagokio, tratatu beharreko hondakin-motaren eta prozedura-eskuliburuetan ezarritako eskakizunen arabera 
erregulatzen dira. 
BI6.5 Laginak adierazitako moduan, puntuetan eta kantitatean hartzen dira, eta identifikatu ondoren, ezarritako 
prozeduraren arabera igortzen dira aztertzeko. 
BI6.6 Ingurune-parametroen berehalako neurketa-probak dagozkien protokoloen eta aurretiaz kalibratutako tresnen 
arabera egiten dira. 
BI6.7 Jasotako edo lortutako emaitzak erregistratzen dira eta eskatutako eskakizunekin egiaztatzen dira, dagozkion 
neurri zuzentzaileak hartuz edota detektatutako desbideratzeak berehala jakinaraziz. 
BI6.8 Txosten sinpleak egiten dira behaketa bisualetan eta «in situ» egindako neurketa analitikoen emaitzetan 
oinarrituta, protokolo normalizatuari jarraikiz. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Mailu-errotak, berokuntzadun irabiagailuak. Prentsak, erauzgailuak. Zentrifugagailu horizontalak eta zentrifugagailu 
bertikalak. Dekantazio-tangak. Iragazkiak. Lurrungailuak. Disolbatzaileak kentzeko makinak. Kontrol zentraleko panel 
informatizatuak. Euskarri informatikoak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko 
aparatuak. Babesteko gailuak ekipamendu eta makinetan. 
 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Oliba-olio birjina estra, oliba-olio birjina, oliba-olio lanpantea, oliba-olio findua, oliba-patsaren olio gordina, oliba-patsaren 
olio findua, oliba-patsaren olioa, oliba-olioa (finduak + birjinak). Azpiproduktuak (patsa eta alperujoa) eta ateratzearen 
hondakinak. Lan- eta produkzio-parteak, pisaketa-, errendimendu- eta kalitate-txostenak. Kalitate- eta trazabilitate-
erregistroak eta erregistroak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Ekipamenduen eta makinen erabilera-eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-
proben emaitzak. Laneko prozedura/argibide operatiboei buruzko eskuliburuak. Sortu dena: Laneko eta gorabeheren 
parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. 
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2. gaitasun-atala: 
OLIBA-OLIOA ONTZIZ ALDATZEKO ETA SOTOAN BILTEGIRATZEKO 
PROZESUA KONTROLATZEA  

 

Kodea: UC0030_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Olioak fabrikatik sotora ontziz aldatzeko behar diren ekipamendu eta baliabideak prestatzea eta erabiltzen 
mantentzea. 

 
BI1.2 Lanaldi bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da garraio-ekipamenduen eta bestelako ekipamenduen 
garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta egiten dela eta erabiltzeko prest daudela. 
BI1.3 Gelditzeko eta/edo abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien 
arabera egiten dira. 

LB2: Oliba-olioa biltegiratzea eta dagokion tangan ipintzea, hobeki kontserba dadin. 
BI2.1 Sotoko instalazioak barruti itxikoak eta teilatudunekoak direla ziurtatzen da, eta horretaz gain, argiztapen-
egoera, tenperatura eta kutsadura-bektoreen aurkako barrerak egokiak direla eta zoladura garbi dagoela egiaztatzen 
da. 
BI2.2 Biltegiratze-tangako eratze-materiala material geldoa dela egiaztatzen da 
BI2.3 Tangak betetzeko funtsezko elementuak dituela eta estankotasuna bermatzen duten itxigailuak daramatzala 
egiaztatzen da. 
BI2.4 Tangak betetzen hasi baino lehen, horien egoera (garbitasuna) egiaztatzen da.  

LB3: Ontziz aldatzeko eragiketak zuzentzea eta loteen osaera egiaztatzea, produktuen betetzea ziurtatzeko. 
BI3.1 Ontziz aldatzeko instalazioen egoera gainbegiratzen da, geroago abiarazteko. 
BI3.2 Tangak betetzen hasi baino lehen, horien egoera (garbitasuna) egiaztatzen da, lotea eratzeko. 
BI3.3 Lotearen osaerako espezifikazio teknikoaren arabera, ontziz aldatzeko instalazioa abiarazten da eta osaera-
tangaz bestelako tangetatik datozen olioak kokatzen dira. 
BI3.4 Olioak nahasten eta homogeneizatzen dira, espezifikazioen araberako olio-mota lortzeko. 

LB4: Betetze-prozesuaren ondoren, laginak hartzea, sotoan biltegiratutako produktuaren kalitatea egiaztatzeko. 
BI4.1 Laginak adierazitako unean, tokian, moduan eta kantitatean hartzen dira, eta horretaz gain, identifikatzen dira 
eta komeni den moduan lekualdatzen dira, laborategian hartzen dituzten arte aldatuko ez direla bermatzeko. 
BI4.2 Probak eta saiakuntzak —oinarrizkoak eta azkarrak— egiteko beharrezkoak diren tresnak egokiak dira eta 
erabiltzeko argibideetan eta egin beharreko eragiketaren argibideetan jasotakoaren arabera kalibratzen dira. 
BI4.3 Egindako proben emaitzak ebaluatzen dira, kalitate-ezaugarriak eskatutako espezifikazioen barruan daudela 
egiaztatuz. 
BI4.4 Desbideratzerik gertatuz gero, kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak aplikatzen dira eta 
dagokion txostena ematen da. 
BI4.5 Kalitate-kontrol eta -proben emaitzak ezarritako sistema eta euskarriaren arabera erregistratzen eta artxibatzen 
dira. 

LB5: Olioaren hasierako dastatze bat egitea, eskatutako produktuaren espezifikazio teknikora egokitzen dela 
egiaztatzeko. 

BI5.1 Aztertu beharreko laginak hartzen dira, eta prozesu horretan kontaminaziorik gertatzen ez dela egiaztatzen da. 
BI5.2 Ezin hobeki garbituta dagoen eta usainik ez duen dastatze-kopa normalizatu bat dagoela egiaztatzen da, eta 
baita erloju-beira bat ere. 
BI5.3 Azterketa organoleptikoa egiten da, kopa aurretiaz garbituz. 
BI5.4 Azterketa organoleptikoaren emaitzak dastatze-profilaren orrian erregistratzen dira, azterketak eskatutako 
espezifikazioa betetzen duela egiaztatuz. 
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Lanbide-testuingurua:  
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Biltegiratze- eta kontserbazio-tangak. Plaken eta diatomeoen bitarteko iragazgaizte-ekipamenduak eta ontziratzeko, 
tapoia jartzeko, kapsuletan sartzeko, etiketatzeko eta paletetan ipintzeko lineak. Kontrol zentraleko panelak, 
informatizatuak. Euskarri informatikoak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Olioak dastatzekoak eta kalitate-parametroak 
azkar zehazteko aparatu eta kitak. Babesteko gailuak ekipamendu eta makinetan. Ontziz aldatzeko ponpak, elikadura-
mahukak, plaka eta lur diatomeoetako iragazkiak, balbulak, altzairu herdoilgabezko edo material geldozko hodiak, 
biltegiratze-tangak (altzairu herdoilgabea edo material geldoa, laginak hartzeko potoak, dastatze-kopa normalizatua, 
erloju-beira eta azidotasuna neurtzeko kitak). 
 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Oliba-olio birjina estra, oliba-olio birjina, oliba-olio birjina lanpantea, oliba-olio findua, oliba-patsaren olio gordina, oliba-
patsaren olio findua, oliba-patsaren olioa, oliba-olioa (finduak + birjinak). 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Ekipamenduen eta makinen erabilera-eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-
proben emaitzak. Laneko prozedura/argibide operatiboei buruzko eskuliburuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
OLIBA-OLIOAK ATERATZEKO PROZESUKO ERAGIKETAK 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
OLIBA-OLIOEN ONTZI-ALDAKETA ETA BILTEGIRATZEA  

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
OLIBA-OLIOAK LORTZEAREKIN LOTUTAKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
OLIBA-OLIOAK ATERATZEKO PROZESUKO ERAGIKETAK 
 

Kodea: MF0029_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0029_2: Oliba-olioen ateratze-prozesuak zuzentzea eta fintze- eta 
zuzentze-eragiketak egitea. 
 

Iraupena: 190 ordu 
 
 

1.1 prestakuntza-atala 
OLIBA-OLIO BIRJINAK LORTZEA 
 
Kodea: UF1084 

 

Iraupena: 90 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, 
oliba-olio birjinei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lehengaiak prestatzeko teknikak aplikatzea, olio-errotan eskatutako kalitatea lortzeko beharrezko ekipamenduekin 
segurtasunez lan eginez. 

EI1.1 Oliba-olio birjinak elaboratzeko erabilitako oliba-barietate guztiak ezagutzea, produkziogunearen ezaugarriei 
jarraikiz. 
EI1.2 Olio-errotako lehengaien ezaugarri fisikoak eta kimikoak deskribatzea eta elaboraziorako duten gaitasunarekin 
lotzea. 
EI1.3 Lehengaiek olio-errotara iristean duten egoera prozesatzearen hasieran izan behar dituzten ezaugarriekin 
konparatzea, aldaketak prozesuaren eraginkortasunarekin lotuz. 
EI1.4 Olio-errotako lehengai bakoitzerako eskatzen diren hautatzeko, garbitzeko, ikuzteko, ehotzeko, irabiatzeko, faseak 
banatzeko eta dekantatzeko eragiketak deskribatzea, kasu bakoitzean eragiketa horien aplikazioa, beharrezko makinak 
eta egikaritzeko baldintzak adieraziz. 
EI1.5 Oliba-olio birjinak lortzeko lagungarrien erabilera deskribatzea. 
EI1.6 Olio-errotan biltegiratu baino lehen, oliba-olio birjinaren azken egokitzapena nola egiten den adieraztea.  
EI1.7 Olio-errotan pasta nola prestatzen den zehaztea, pasta horren ezaugarriak zeintzuk diren eta pasta zailak nola 
lortzen diren adieraziz. 
EI1.8 Oliba-olio birjinak elaboratzeko prozesuan, olioak eta lortutako azpiproduktuak ateratzeko/bereizteko metodoak 
eskatutako kalitatea lortzeko egokienak direla egiaztatzea. 
EI1.9 Olio-errota batean lehengaiak —olibak— prestatzeko kasu batean:  

- Jasotako olibaren ezaugarriak ebaluatzea  
- Olio-errotako ekipamenduak hautatzea, horien parametroak esleitzea eta horiekin lan egitea. 
- Sartzen diren oliben pisaketa egitea eta laginak hartzea.  
- Olio-errotako produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokienez, higiene- eta segurtasun-

neurri espezifikoak aplikatzea. 
- Prestatutako olibaren ezaugarriak egiaztatzea, eskakizunei dagokienez, eta hala badagokio, neurri zuzentzaileak 

ondorioztatzea.  
A2: Olio-errota bateko produkzio-ekipamenduen lehen mailako prestaketa- eta mantentze-eragiketak egitea, oliba-olio 
birjinak elaboratzeko, betiere, prozesatze-azpiegiturak eta -etapak identifikatuz.  

EI2.1 Oliba-olio birjinak prozesatzeko ekipamenduen funtzionamendua eta eraketa azaltzea, terminologia egokia 
erabiltzea eta olio-errota osatzen duten multzo, gailu eta elementu nagusien funtzioak identifikatzea. 

1 
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EI2.2 Olio-errotako ekipamenduak maneiatzeko lanetarako segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea eta lehen 
mailako mantentze-lanak egitea. 
EI2.3 Olio-errotako ekipamenduen ohiko erabileran maiztasun handienez sortzen diren anomaliak azaltzea. 
EI2.4 Lanaldiaren hasieran eta amaieran olio-errotako makimen doikuntza eta garbitasun-maila egiaztatzea. 
EI2.5 Olio-errotako makina eta ekipamenduen garbiketa egitea, eskuzko prozeduren eta/edo prozedura automatikoen 
bitartez, prozesu eta produktuetan eskatutako mailak lortuz. 
EI2.6 Ekipamenduetan eskatutako egokitzapenak egitea, olio-errotako eragiketa-mota bakoitzerako. 
EI2.7 Olio-errotako ekipamenduak geldiarazteko/abiarazteko eragiketen sekuentziari jarraitzea eta sekuentzia hori 
betetzea. 
EI2.8 Olio-errotako oinarrizko ekipamenduen mantentze-lanen eskuliburuei jarraikiz: 

- Mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea.  
- Lehen mailako mantentze-eragiketak balioestea eta egikaritzea.  

A3: Olio-errotan oliba-olioa prozesatzeko eragiketak egitea, panel zentraletatik lan eginez, betiere azken produktuaren 
kalitatea ziurtatzeko, jasotako argibideei jarraikiz. 

EI3.1 Olio-errotako prozesuetako ohiko kontsumoak eta errendimenduak eta horiek kalkulatzeko prozedurak 
deskribatzea. 
EI3.2 Ateratzeko/bereizteko metodoak —irabiatzea, zentrifugazio horizontala, zentrifugazio bertikala, eta dekantazioa— 
bereiztea, eragiketetan banatuz, beharrezko ekipamenduekin lotuz eta olio-errotako produktu eta prozesu bakoitzarekin 
erlazionatuz. 
EI3.3 Prozesatzearen kalitate-parametroak —denborak, tenperaturak, ikuskapen bisualak eta bestelako parametroak— 
erregistratzea, olio-errotaren kalitate-planari eta aplikatu beharreko legeriari jarraikiz. 
EI3.4 Olio-errotako eragiketen programa ezarritako argibide teknikoekin eta prozesatu beharreko produktuarekin bat 
datorrela berrikustea. 
EI3.5 Prozesatze-parametroak kontrol-sisteman txertatzea, kontrol-sistemari eraginda, olio-errotako eragiketa-
sekuentziari jarraikiz. 
EI3.6 Olio-errotako prozesatze-aldagaien neurketak etengabe erregistratzen direla egiaztatzea 
EI3.7 Kontrol-sistemaren bestelako parametroen —programatu gabekoen— neurketak egitea, olio-errotan ezarritako 
metodo eta argibideei jarraikiz. 
EI3.8 Prozesatze-aldagaien desbideratzeetarako eta desadostasunetarako ekintza prebentibo eta/edo zuzentzaileak 
proposatzea eta aplikatzea, olio-errotaren kalitate-planari jarraikiz. 
EI3.9 Olio-errotako prozesatze-lanetarako kontrol-parametroak etengabe erregistratzea, paperean eta euskarri 
informatikoan artxibatuz. 

A4: Olio-errotako produkzio-prozesuan hartutako laginen emaitzak egiaztatzeko azterketa-metodo egokiak garatzea. 
EI4.1 Olibari, olioari, azpiproduktuei edota bitarteko produktuei hartutako lagina erabilera-eskuliburuari jarraikiz bilketa-
tokiarekin eta -moduarekin bat datorrela azaltzea. 
EI4.2 Saiakuntza azkarretarako neurketa-ekipamenduak olio-errotaren kalibrazio-planean ezarritako parametroen 
barruan daudela egiaztatzea. 
EI4.3 Egindako proben emaitzak interpretatzea, kalitate-parametroak olio-errotan eskatutako espezifikazioen barruan 
daudela egiaztatuz. 
EI4.4 Oliba-olio birjinen analisi sentsorialak egitea, horiek loteen arabera sailkatzeko, betiere olio-errotaren kalitate-
planean eskatutako kalitate-parametroen barruan daudela egiaztatuz. 
EI4.5 Olio-errotaren kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak detektatutako desbideratzeei aplikatzea, 
dagokion txostena emanez. 
EI4.6 Olio-errotako kalitate-parametroak etengabe erregistratzea eta artxibatzea paperean eta euskarri elektronikoan. 

A5: Olio-errotako produkzio-prozesuan segurtasuna bermatzeko behar diren babes-neurriak aplikatzea. 
EI5.1 Olio-errotako lanpostu edota lan-eremu bakoitzerako behar diren babes-ekipamendu pertsonal guztiak (NBE) 
deskribatzea. 
EI5.2 Olio-errotako makina eta ekipamenduetako segurtasun-gailu guztiak deskribatzea. 
EI5.3 Olio-errota batean, arriskuko edo larrialdiko eremuen, jardunen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen 
helburua, ezaugarriak eta sinbologia azaltzea. 
EI5.4 Olio-errotako eremu bakoitzean aplikatutako garbiketa- eta desinfekzio-sistema azaltzea, ezarritako higienizazio-
planari jarraikiz. 
EI5.5 Olio-errotako eremua edo lanpostua ordenatuta mantentzea, arriskutsua izan daitekeen elementurik ez dagoela 
egiaztatuz. 
EI5.6 Babes-neurriak olio-errotako produktuen manipulazioan egokiak direla egiaztatzea.  



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

18

A6: Olio-errotako jardueran sortutako hondakinak eta isuriak ongi kudeatzeko etapak ingurune-araudiari jarraikiz egiten 
direla identifikatzea. 

EI6.1 Olio-errotako azpiproduktuek eta hondakinek izan ditzaketen tratamenduak deskribatzea, dituzten ezaugarrien eta 
erabilgarritasunen arabera. 
EI6.2 Olio-errotan sortutako hondakin-motak identifikatzea, kantitatearen eta motaren arabera, eta horretaz gain, 
prozedura-eskuliburuei jarraikiz sailkatzea. 
EI6.3 Hondakinen laginak nola hartzen diren eta lagin horiek azterketarako laborategira nola igortzen diren azaltzea, 
betiere olio-errotan ezarritako prozedurari jarraikiz.  
EI6.4 Sortutako hondakinak sailkatuta biltegiratzea toki espezifikoetan, betiere olio-errotan aplikatu beharreko ingurune-
argibideei eta -araudiari jarraikiz. 
EI6.5 Arazketa-instalazioen funtzionamendua egiaztatzea eta instalazio horiek erregulatzea, olio-errotan araztu 
beharreko hondakin-motaren arabera. 
EI6.6 Kalibratutako tresnekin azterketa kualitatiboak egitea, olio-errotaren azterketa-protokoloei jarraikiz egiten direla 
egiaztatuz. 
EI6.7 Ingurune-parametroak etengabe erregistratzea, prozeduran ezarritako neurri zuzentzaileak aplikatuta, olio-errotan 
detektatutako desbideratzeen arabera.  
EI6.8 Txosten kualitatiboak idaztea, ikuskapen bisualetan eta olio-errotako emaitza analitikoetan oinarrituta, eta txosten 
horiek paperean eta euskarri elektronikoan artxibatuz. 

 

Edukiak: 

 
1. Olibak hartzea. 

- Oliba-barietateen identifikazioa.  
- Olio-errotan erabilitako lehengai nagusien sailkapena. Oliba-errotako lehengaien ezaugarri fisikoak eta kimikoak.  
- Oliben eta bestelako lehengaien akats higieniko-sanitarioak.  
- Lehengaiak olio-errotan ezarritako espezifikazioak betetzen ez dituenean aplikatu beharreko neurri zuzentzaileak. 
- Oliba hartzea eta hautatzea. 
- Fruta garbitzea. 
- Fruta ikuztea. 
- Txortenak kentzea 
- Pisaketa egitea eta laginak hartzea. 
- Olibaren biltegiratzea eta erregulazioa. 
- Arrisku kimikoak detektatzea. 

2. Olibaren prozesatzea. 
- Oliben prozesatzean erabilitako makinak, deskribapena eta ezaugarriak. 
- Olio-errotako ekipamenduen mantentze-lanak eta erregulazioa. 
- Olio-errotak, ekipamenduen ezaugarriak eta kokapena. 
- Oliba-olio birjinak elaboratzeko prozesuak: Kontzeptua, motak eta ezaugarriak.  
- Ehoketa. Helburuak eta faktoreak. Errota-motak. Ezaugarriak 
- Irabiatzea. Motak eta ezaugarriak. Helburuak eta faktoreak. Irabiagailu-motak. 
- Pastaren prestaketa. Pastaren ezaugarriak. Pasta zailak. 
- Ateratze partziala. 
- Presio bidez ateratzea, prentsa-sistemarekin. 
- Bi faseko zentrifugazio horizontala. 
- Hiru faseko zentrifugazio horizontala. 
- Zentrifugazio bertikala. 
- Dekantazioa. 
- Olioa biltegiratu eta kontserbatu baino lehen aplikatu beharreko azken tratamenduak. 

3. Prozesatze-metodoen eragina oliba-olio birjinaren kalitatean. 
- Oliba-olioen sailkapena. 
- Gehigarrien, lagungarri teknologikoen eta produktu osagarrien erabilerarekin lotutako araudi espezifikoa. 
- Gehigarrien, lagungarrien eta produktu osagarrien funtzio teknologikoak. Motak. Dosiak. Erabiltzeko modua. 
- Lagungarriak eta elementu osagarriak ezabatzea.  
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- Segurtasun-neurriak gehigarrien, lagungarri teknologikoen eta produktu osagarrien erabileran. 
- Oliba-olio birjinak ateratzeko lanetan lagungarriak erabiltzea. 
- Olioaren azken egokitzapena. 
- Olibaren prozesamenduaren azpiproduktuak. 
- Oliba-olio birjinaren kalitate-kontrola. 
- Desbideratzeak. Neurri zuzentzaileak. 
- Azken produktuaren ezaugarriek elaborazio-prozesuarekin duten lotura. 

4. Olio-errotako oinarrizko kontrolen metodo fisiko eta kimikoak garatzea.  
- Oliba-olioen kalitatea erregulatzen duen araudia. 
- Kalitate-irizpideak. 
- Olio-errotetako prozesuen azterketarako oinarrizko ekipamendu eta tresnak. 
- Laginketa-metodoak eta -prozedurak. 
- Oliba-olio birjinak elaboratzeko prozesuaren kontrolean egin beharreko oinarrizko azterketak. 
- Oinarrizko kontrolak. Oliben azterketa (hezetasuna, guztizko koipea eta errendimendu industriala). 
- Oinarrizko kontrolak. Olioen azterketa (hezetasuna, azidotasuna, peroxidoak, ultramoreko absorbantzia, 

ezpurutasunak eta oinarrizko bestelako parametroak). 
- Oinarrizko kontrolak. Patsen eta alperujoen azterketa (hezetasuna, materia lehorra eta guztizko koipea). 
- Oinarrizko kontrolen funtsak eta metodologia. (Azidotasuna, peroxido-indizea, K270, hezetasuna eta materia 

lurrunkorrak eta ezpurutasunak) 
- Oinarrizko kontroletarako neurketa-ekipamendu eta -tresnak. 
- Trazabilitatea ziurtatzen duten emaitzen erregistroa. 

5. Laneko segurtasuna eta osasuna olio-errotan. 
- Lan-baldintzak eta segurtasuna olio-errotan. 
- Arrisku-faktoreak olio-errotan: Babes- eta prebentzio-neurriak. 
- Lehen laguntzak olio-errotetan. 
- Olio-errotetan laginak hartzeko eta saiakuntzak egiteko lanetan aplikatu beharreko higiene-neurriak, segurtasun-

neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak. 
- Olio-errotetan ordenari, zehaztasunari eta garbitasunari eustearen garrantzia. 

6. Olio-errotan hondakinak eta azpiproduktuak kudeatzeko prozesuak. 
- Arazketa aerobioa/anaerobioa. 
- Erregelamenduzko baldintzak 
- Ingurune-adierazleak. 
- Lurrunketa naturala eta behartua. 
- Azken produktu nagusien sailkapena. 
- Azken produktuen ezaugarri fisiko, kimiko eta organoleptikoak. 
- Olio-errotako azpiproduktuak. 
- Olio-errotako azpiproduktuen tratamendua. Patsa eta alperujoa. Ezaugarriak, motak eta aplikazioak. 
- Bigarren zentrifugazioa. Pats-olioa ateratzea. 
- Oliba-urina. 

 
 

1.2 prestakuntza-atala 
OLIBA-OLIO FINDUAK LORTZEA 
 
Kodea: UF1085 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, 
oliba-olio finduei dagokienez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
 
A1: Olioak fintzeko teknikak aplikatzea, findegian eskatutako kalitatea lortzeko ekipamenduekin segurtasunez lan eginez. 

EI1.1 Findu beharreko olioen ezaugarri fisiko eta kimikoak deskribatzea eta elaboraziorako duten gaitasunarekin lotzea. 
EI1.2 Neutralizatzeko, kolorea kentzeko, goma kentzeko, usaina kentzeko, hidrogenatzeko, winterizatzeko eta argizaria 
kentzeko eragiketak eta beharrezko beste hainbat eragiketa deskribatzea, kasu bakoitzeko aplikazioa, behar diren 
makinak eta egikaritzapen-baldintzak adieraziz. 
EI1.3 Akatsak dituzten eta geroago fintzeko eta zuzentzeko erabiltzen diren oliba-olio birjina mota guztiak ezagutzea. 
EI1.4 Olioak fintzeko lanetan disolbatzaile eta lagungarrien erabilera deskribatzea. 
EI1.5 Findegian kontserbatu baino lehen, oliba-olio finduaren azken egokitzapena nola egiten den adieraztea.  
EI1.6 Findu beharreko olioa hartzeko prozesu batean: 

- Sartzen den olioaren ezaugarriak ebaluatzea  
- Fintzeko metodoak eskatutako kalitatea lortzeko aproposak eta beharrezkoak direla egiaztatzea 
- Findegiko ekipamenduekin lan egitean parametroak hautatzea eta esleitzea. 
- Sartzen den olioaren pisaketa egitea eta laginak hartzea.  
- Findegiko produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokienez, higiene- eta segurtasun-neurri 

espezifikoak aplikatzea. 
- Findu beharreko olioaren ezaugarriak egiaztatzea, eskakizunei dagokienez, eta hala badagokio, neurri 

zuzentzaileak ondorioztatzea.  
A2: Findegi bateko prozesatze-etapak eta azpiegiturak identifikatzea eta produkzio-ekipamenduen lehen mailako prestaketa- 
eta mantentze-eragiketak egitea, oliba-olioak fintzeko. 

EI2.1 Oliba-olioak fintzeko ekipamenduen funtzionamendua eta eraketa azaltzea, terminologia egokia erabiltzea eta 
findegia osatzen duten multzo, gailu eta elementu nagusien funtzioak identifikatzea. 
EI2.2 Findegiko ekipamenduak maneiatzeko lanetarako segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea eta lehen mailako 
mantentze-lanak egitea. 
EI2.3 Findegiko ekipamenduen ohiko erabileran maiztasun handienez sortzen diren anomaliak azaltzea. 
EI2.4 Lanaldiaren hasieran eta amaieran findegiko makimen doikuntza eta garbitasun-maila egiaztatzea. 
EI2.5 Findegiko makina eta ekipamenduen garbiketa eta desinfekzioa egitea, eskuzko prozeduren eta/edo prozedura 
automatikoen bitartez, prozesu eta produktuetan eskatutako mailak lortuz. 
EI2.6 Ekipamenduetan fintze-mota bakoitzerako eskatutako egokitzapenak egitea. 
EI2.7 Findegiko ekipamenduak geldiarazteko/abiarazteko eragiketen sekuentziari jarraitzea eta sekuentzia hori betetzea. 
EI2.8 Findegiko oinarrizko ekipamenduen mantentze-lanen eskuliburuei jarraikiz: 

- Mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea.  
- Lehen mailako mantentze-eragiketak balioestea eta egikaritzea. 

EI2.9 Prozesuko eta/edo produktuko desadostasunetarako ekintza prebentibo eta/edo zuzentzaileak proposatzea eta 
ekintza horiek findegiko kalitate-planean hizpatutakoari jarraikiz aplikatzea.  

A3: Findegiko eragiketak identifikatzea, panel zentraletatik azken produktuaren prozesamendua ziurtatzeko. 
EI3.1 Fintze-metodoak bereiztea (kolorea kentzea, goma kentzea, usaina kentzea, hidrogenatzea, winterizatzea eta 
argizaria kentzea eta beharrezko beste hainbat eragiketa), eragiketetan banatzea, beharrezko ekipamenduekin lotzea 
eta produktu eta prozesuekin erlazionatzea. 
EI3.2 Prozesatzearen kalitate-parametroak —denborak, tenperaturak, ikuskapen bisualak, presioak, lagungarrien 
dosifikazioak eta bestelako parametroak— erregistratzea, findegiaren kalitate-planari eta aplikatu beharreko legeriari 
jarraikiz. 
EI3.3 Fintze-prozesuetako ohiko kontsumoak eta errendimenduak eta horiek kalkulatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.4 Findegiko eragiketa-programa aproposa dela berrikustea, argibide teknikoen eta findu beharreko oliba-olioaren 
arabera. 
EI3.5 Fintze-parametroak kontrol-sisteman txertatzea eta kontrol-sistemari eragitea, findegiko eragiketa-sekuentziari 
jarraikiz. 
EI3.6 Findegiko prozesatze-aldagaien neurketak etengabe erregistratzen direla egiaztatzea 
EI3.7 Kontrol-sistemaren bestelako parametroen —programatu gabekoen— neurketak egitea, findegian ezarritako 
metodo eta argibideei jarraikiz. 
EI3.8 Prozesatze-aldagaien desbideratzeetarako eta desadostasunetarako ekintza prebentibo eta/edo zuzentzaileak 
proposatzea eta aplikatzea, findegiaren kalitate-planari jarraikiz. 
EI3.9 Findegiko prozesatze-lanetarako kontrol-parametroak etengabe erregistratzea, paperean eta euskarri 
informatikoan artxibatuz. 
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A4: Findegiko produkzio-prozesuan hartutako laginen emaitzak egiaztatzeko azterketa-metodo egokiak garatzea. 
EI4.1 Hartutako lagina bilketa-tokiarekin eta -moduarekin bat datorrela azaltzea, findegiko erabilera-eskuliburuari 
jarraikiz. 
EI4.2 Saiakuntza azkarretarako neurketa-ekipamenduak findegiaren kalibrazio-planean ezarritako parametroen barruan 
daudela egiaztatzea. 
EI4.3 Egindako proben emaitzak interpretatzea, kalitate-parametroak findegian eskatutako espezifikazioen barruan 
daudela egiaztatuz. 
EI4.4 Findu beharreko olioen eta findutako oliba-olioen oinarrizko azterketa fisiko eta kimikoak egitea, horiek loteen 
arabera sailkatzeko, betiere kalitate-planean eskatutako kalitate-parametroen barruan daudela egiaztatuz. 
EI4.5 Findegiaren kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak detektatutako desbideratzeei aplikatzea, 
dagokion txostena emanez. 
EI4.6 Findegiko kalitate-parametroak etengabe erregistratzea eta paperean eta euskarri elektronikoan artxibatzea. 

A5: Findegiko prozesuan segurtasuna bermatzeko behar diren babes-neurriak aplikatzea, ezarritakoaren arabera. 
EI5.1 Findegiko lanpostu edota lan-eremu bakoitzerako behar diren babes-ekipamendu pertsonal guztiak (NBE) 
deskribatzea. 
EI5.2 Findegiko eremua edo lanpostua ordenatuta mantentzea eta arriskutsua izan daitekeen elementurik ez dagoela 
egiaztatzea. 
EI5.3 Findegi batean, arriskuko edo larrialdiko eremuen, jardunen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen 
helburua, ezaugarriak eta sinbologia azaltzea. 
EI5.4 Findegiko makina eta ekipamenduetako segurtasun-gailu guztiak deskribatzea. 
EI5.5 Babes-neurriak findegiko produktuen manipulazioan egokiak direla egiaztatzea. 
EI5.6 Findegiko eremu bakoitzean aplikatutako garbiketa- eta desinfekzio-sistema azaltzea, ezarritako higienizazio-
planari jarraikiz.  

A6: Findegiko jardueran sortutako hondakinak eta isuriak ongi kudeatzeko etapak identifikatzea eta kudeaketa hori ingurune-
araudiari jarraikiz egiten dela egiaztatzea. 

EI6.1 Fintze-prozesuan lortutako azpiproduktuek eta hondakinek izan ditzaketen tratamenduak deskribatzea, dituzten 
ezaugarrien eta erabilgarritasunen arabera. 
EI6.2 Findegian sortutako hondakin-motak identifikatzea, kantitatearen eta motaren arabera, eta horretaz gain, 
prozedura-eskuliburuei jarraikiz sailkatzea. 
EI6.3 Findegian sortutako hondakinak sailkatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  
EI6.4 Sortutako hondakinak sailkatuta biltegiratzea toki espezifikoetan, betiere findegian aplikatu beharreko ingurune-
argibideei eta -araudiari jarraikiz. 
EI6.5 Arazketa-instalazioen funtzionamendua egiaztatzea eta instalazio horiek erregulatzea, findegian araztu beharreko 
hondakin-motaren arabera. 
EI6.6 Hondakinen laginak hartzeko prozesua azaltzea, findegian ezarritako prozedurari jarraikiz, eta horretaz gain, lagin 
horiek dagokien lekura igortzea, azter ditzaten. 
EI6.7 Kalibratutako tresnekin azterketa kualitatiboak egitea, betiere findegiaren azterketa-protokoloak betetzen direla 
egiaztatuz. 
EI6.8 Findegian ingurune-parametroak etengabe erregistratzea, prozeduran ezarritako neurri zuzentzaileak 
detektatutako desbideratzeei aplikatuz. 
EI6.9 Txosten kualitatiboak idaztea, ikuskapen bisualetan eta findegian lortutako emaitza analitikoetan oinarrituta, 
txosten horiek paperean eta euskarri elektronikoan artxibatuz. 

 

Edukiak: 

 
1. Oliba-olioak fintzeko prozesua. 

- Fintze-prozesuan erabilitako olio-motak. Ezaugarriak. 
- Olio akastunak. 
- Fintze fisikoaren, kimikoaren eta fisiko-kimikoaren funtsak. 
- Fintze-prozesua. Helburuak, eragiketa-sekuentzia, material osagarriak eta dosifikazioa.  
- Fintze-lineak. Ekipamendu espezifikoak. Ekipamendu generikoak 
- Fintze-prozesuaren ezaugarriak. 
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- Fintze-eragiketak: 
• Goma kentzea. 
• Neutralizazioa. 
• Hidrogenazioa. 
• Ikuztea eta lehortzea. 
• Findegi-pasta. 
• Winterizatzea/lehortzea. 
• Kolorea kentzea. 
• Gantz-azidoei usaina kentzea eta gantz-azidoak destilatzea. 
• Oliba-olioa fintzeko prozesuan egin beharreko kalitate-kontrola. 

2. Olioak fintzeko prozesuko oinarrizko kontrolen metodo fisiko eta kimikoak garatzea. 
- Fintze-prozesuko kalitate-kontrola. Neurri zuzentzaileak. 
- Olioak fintzeko prozesuen azterketarako oinarrizko ekipamendu eta tresnak. 
- Laginketa-metodoak eta -prozedurak. 
- Oinarrizko kontrolak. Olioen azterketa (hezetasuna, azidotasuna, peroxidoak, ultramoreko absorbantzia, 

ezpurutasunak eta oinarrizko bestelako parametroak). 
- Trazabilitatea ziurtatzen duten emaitzen erregistroa. 

3. Laneko segurtasuna eta osasuna findegian. 
- Lan-baldintzak eta segurtasuna findegietan. 
- Arrisku-faktoreak findegian: Babes- eta prebentzio-neurriak. 
- Lehen laguntzak. Espezifikotasunak findegietan 
- Higiene-neurriak, segurtasun-neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak findegian. 

4. Findegian hondakinak eta azpiproduktuak kudeatzeko prozesuak. 
- Arazketa aerobioa/anaerobioa. 
- Erregelamenduzko baldintzak 
- Ingurune-adierazleak. 
- Energia-berrerabilera/-kogenerazioa. 
- Olioa fintzeko prozesuan lortutako azpiproduktuen tratamendua: Ezaugarriak, motak eta aplikazioak. 

 
 

1.3 prestakuntza-atala 
OLIBA-PATSAREN OLIOAK LORTZEA 
 
Kodea: UF1086 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-
burutzapenekin, oliba-patsaren olioei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Patsak, alperujoak eta oliba-olioak prestatzeko teknikak aplikatzea, eskatutako kalitatea lortzeko beharrezko 
ekipamenduekin segurtasunez lan eginez. 

EI1.1 Geroago pats-instalazioan prozesatzeko erabiltzen diren pats- eta alperujo-motak ezagutzea. 
EI1.2 Patsen, alperujoen eta bestelako lehengaien ezaugarri fisikoak eta kimikoak deskribatzea eta elaboraziorako duten 
gaitasunarekin lotzea. 
EI1.3 Patsek, alperujoek eta olioek pats-instalaziora iristean duten egoera prozesatzearen hasieran izan behar dituzten 
ezaugarriekin konparatzea, aldaketak prozesuaren eraginkortasunarekin lotuz. 
EI1.4 Bigarren zentrifugazioko, lehortzeko eta deshidratatzeko, ateratze kimikoko eragiketak eta beharrezko bestelako 
eragiketak deskribatzea, kasu bakoitzeko aplikazioa, behar diren makinak eta egikaritzapen-baldintzak adieraziz. 
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EI1.5 Oliba-patsaren olioak lortzeko prozesuan disolbatzaile eta lagungarrien erabilera deskribatzea. 
EI1.6 Pats-instalazioan kontserbatu baino lehen, oliba-patsaren olioren azken egokitzapena nola egiten den adieraztea.  
EI1.7 Oliba-patsaren olioak lortzeko prozesu batean, prozesatze-metodoak eskatutako kalitatea lortzeko egokienak eta 
beharrezkoak direla egiaztatzea. 
EI1.8 Behar bezala zehaztutako oliba-patsak, alperujoak eta/edo olioak hartzeko kasu batean: 

- Sartu den produktuaren ezaugarriak ebaluatzea eta produktu hori prozesatzeko behar diren eragiketak 
ezagutzea. 

- Pats-instalazioko ekipamenduak hautatzea, horien parametroak esleitzea eta horiekin lan egitea. 
- Sartzen diren patsaren, alperujoaren eta bestelako lehengaien pisaketa egitea eta laginak hartzea.  
- Pats-instalazioko produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokienez, higiene- eta 

segurtasun-neurri espezifikoak aplikatzea. 
- Pats-instalazioan prozesatu beharreko lehengaiaren ezaugarriak egiaztatzea, eskakizunei dagokienez, eta hala 

badagokio, neurri zuzentzaileak ondorioztatzea. 

A2: Pats-instalazio bateko prozesatze-etapak eta azpiegiturak identifikatzea eta produkzio-ekipamenduen lehen mailako 
prestaketa- eta mantentze-eragiketak egitea, oliba-patsaren olioak lortzeko. 

EI2.1 Pats-instalazioko ekipamenduen funtzionamendua eta eraketa azaltzea, terminologia egokia erabiltzea eta pats-
instalazioa osatzen duten multzo, gailu eta elementu nagusien funtzioak identifikatzea. 
EI2.2 Pats-instalazioko ekipamenduak maneiatzeko lanetarako segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea eta lehen 
mailako mantentze-lanak egitea. 
EI2.3 Pats-instalazioko ekipamenduen ohiko erabileran maiztasun handienez sortzen diren anomaliak azaltzea. 
EI2.4 Lanaldiaren hasieran eta amaieran pats-instalazioko makimen doikuntza eta garbitasun-maila egiaztatzea. 
EI2.5 Pats-instalazioko makina eta ekipamenduen garbiketa eta desinfekzioa egitea, eskuzko prozeduren eta/edo 
prozedura automatikoen bitartez, prozesu eta produktuetan eskatutako mailak lortuz. 
EI2.6 Ekipamenduetan oliba-patsaren olio-mota bakoitzerako eskatutako egokitzapenak egitea. 
EI2.7 Pats-instalazioko ekipamenduak geldiarazteko/abiarazteko eragiketen sekuentziari jarraitzea eta sekuentzia hori 
betetzea. 
EI2.8 Pats-instalazioko oinarrizko ekipamenduen mantentze-lanen eskuliburuei jarraikiz: 

- Mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea.  
- Lehen mailako mantentze-eragiketak balioestea eta egikaritzea. 

EI2.9 Prozesuko eta/edo produktuko desadostasunetarako ekintza prebentibo eta/edo zuzentzaileak proposatzea eta 
ekintza horiek pats-instalazioko kalitate-planean hizpatutakoari jarraikiz aplikatzea. 

A3: Panel zentraletatik azken produktuaren prozesamendua ziurtatzeko beharrezkoak diren pats-instalazioko eragiketak 
identifikatzea eta horien ezaugarriak adieraztea. 

EI3.1 Oliba-patsaren olioak ateratzeko metodoak bereiztea (bigarren zentrifugazioko, lehortzeko eta deshidratatzeko, 
ateratze kimikoko eragiketak eta beharrezko bestelako eragiketak), eragiketetan banatzea, beharrezko ekipamenduekin 
lotzea eta produktu eta prozesuekin erlazionatzea. 
EI3.2 Prozesatzearen kalitate-parametroak —denborak, tenperaturak, koipe-errendimenduak, ikuskapen bisualak, 
presioak, lagungarrien dosifikazioak eta bestelako parametroak— erregistratzea, pats-instalazioaren kalitate-planari eta 
aplikatu beharreko legeriari jarraikiz. 
EI3.3 Oliba-patsaren olioak ateratzeko prozesuetako ohiko kontsumoak eta errendimenduak eta horiek kalkulatzeko 
prozedurak deskribatzea. 
EI3.4 Pats-instalazioko eragiketa-programa aproposa dela berrikustea, argibide teknikoen eta lortu beharreko olio-
motaren arabera. 
EI3.5 Prozesatze-parametroak kontrol-sisteman txertatzea, kontrol-sistemari eraginda, pats-instalazioko eragiketa-
sekuentziari jarraikiz. 
EI3.6 Pats-instalazioko prozesatze-aldagaien neurketak etengabe eta produkzio-prozesuaren sekuentziari jarraikiz 
erregistratzen direla egiaztatzea. 
EI3.7 Kontrol-sistemaren bestelako parametroen —programatu gabekoen— neurketak egitea, pats-instalazioan 
ezarritako metodo eta argibideei jarraikiz. 
EI3.8 Prozesatze-aldagaien desbideratzeetarako eta desadostasunetarako ekintza prebentibo eta/edo zuzentzaileak 
proposatzea eta aplikatzea, pats-instalazioaren kalitate-planari jarraikiz. 
EI3.9 Pats-instalazioko prozesatze-lanetarako kontrol-parametroak etengabe erregistratzea, paperean eta euskarri 
informatikoan artxibatuz. 

A4: Pats-instalazioko produkzio-prozesuan hartutako laginen emaitzak egiaztatzeko azterketa-metodo egokiak garatzea. 
EI4.1 Hartutako lagina bilketa-tokiarekin eta -moduarekin bat datorrela azaltzea, pats-instalazioko erabilera-eskuliburuari 
jarraikiz. 
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EI4.2 Saiakuntza azkarretarako neurketa-ekipamenduak pats-instalazioaren kalibrazio-planean ezarritako parametroen 
barruan daudela egiaztatzea. 
EI4.3 Egindako proben emaitzak interpretatzea, kalitate-parametroak pats-instalazioan eskatutako espezifikazioen 
barruan daudela egiaztatuz. 
EI4.4 Oliba-patsaren olioen, lehengaien eta bestelakoen oinarrizko azterketa fisiko eta kimikoak egitea, horiek loteen 
arabera sailkatzeko, betiere kalitate-planean eskatutako kalitate-parametroen barruan daudela egiaztatuz. 
EI4.5 Pats-instalazioaren kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak detektatutako desbideratzeei aplikatzea, 
dagokion txostena emanez. 
EI4.6 Pats-instalazioko kalitate-parametroak etengabe erregistratzea eta artxibatzea paperean eta euskarri 
elektronikoan. 

A5: Pats-instalazioko prozesuan segurtasuna bermatzeko behar diren babes-neurriak aplikatzea. 
EI5.1 Pats-instalazioko lanpostu edota lan-eremu bakoitzerako behar diren babes-ekipamendu pertsonal guztiak (NBE) 
deskribatzea. 
EI5.2 Pats-instalazioko eremua edo lanpostua ordenatuta mantentzea eta arriskutsua izan daitekeen elementurik ez 
dagoela egiaztatzea. 
EI5.3 Pats-instalazio batean, arriskuko edo larrialdiko eremuen, jardunen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen 
helburua, ezaugarriak eta sinbologia azaltzea. 
EI5.4 Pats-instalazioko makina eta ekipamenduetako segurtasun-gailu guztiak deskribatzea. 
EI5.5 Babes-neurriak pats-instalazioko produktuen manipulazioan egokiak direla egiaztatzea. 
EI5.6 Pats-instalazioko eremu bakoitzean aplikatutako garbiketa- eta desinfekzio-sistema azaltzea, ezarritako 
higienizazio-planari jarraikiz.  

A6: Pats-instalazioko jardueran sortutako hondakinak eta isuriak ongi kudeatzeko etapak identifikatzea eta horien 
ezaugarriak adieraztea, kudeaketa hori ingurune-araudiari jarraikiz egiten dela egiaztatzeaz gain. 

EI6.1 Pats-instalazioko prozesuan lortutako azpiproduktuek eta hondakinek izan ditzaketen tratamenduak deskribatzea, 
dituzten ezaugarrien eta erabilgarritasunen arabera. 
EI6.2 Pats-instalazioan sortutako hondakin-motak identifikatzea, kantitatearen eta motaren arabera, eta horretaz gain, 
prozedura-eskuliburuei jarraikiz sailkatzea. 
EI6.3 Pats-instalazioan sortutako hondakinak sailkatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  
EI6.4 Sortutako hondakinak sailkatuta biltegiratzea toki espezifikoetan, betiere pats-instalazioan aplikatu beharreko 
ingurune-argibideei eta -araudiari jarraikiz. 
EI6.5 Arazketa-instalazioen funtzionamendua egiaztatzea eta instalazio horiek erregulatzea, pats-instalazioan araztu 
beharreko hondakin-motaren arabera. 
EI6.6 Hondakinen laginak hartzeko prozesua azaltzea, pats-instalazioan ezarritako prozedurari jarraikiz, eta horretaz 
gain, lagin horiek igortzea, azter ditzaten. 
EI6.7 Kalibratutako eta egiaztatutako tresnekin azterketa kualitatiboak deskribatzea, pats-instalazioaren azterketa-
protokoloei jarraikiz. 
EI6.8 Patsa ateratzeko instalazioan ingurune-parametroak etengabe erregistratzea eta artxibatzea paperean eta euskarri 
elektronikoan, prozeduran ezarritako neurri zuzentzaileak detektatutako desbideratzeei aplikatuz. 
EI6.9 Txosten kualitatiboak idaztea, ikuskapen bisualetan eta pats-instalazioan lortutako emaitza analitikoetan 
oinarrituta. 

 

Edukiak: 
 
1. Oliba-patsaren olioak lortzeko prozesua. 

- Oinarriak. Oliba-patsaren olioak lortzeko erabilitako lehengaia. 
- Ateratze-lineak. Ekipamendu espezifikoak. Ekipamendu generikoak. 
- Oliba-patsaren olioak lortzeko prozesua. Helburuak, eragiketa-sekuentzia, material osagarriak eta dosifikazioa.  
- Oliba-patsaren olioak lortzeko prozesuaren ezaugarriak. 
- Eragiketak: 

• Bigarren zentrifugazio horizontala. 
• Patsak eta alperujoak lehortzea eta idortzea. 
• Ikuztea eta lehortzea. 
• Ateratze kimikoa. 
• Lurruntzea. 
• Oliba-pasaren olioa lortzeko prozesuan egin beharreko kalitate-kontrola. 
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2. Oliba-patsaren olioak lortzeko prozesuko oinarrizko kontrolen metodo fisiko eta kimikoak garatzea. 
- Oliba-pasaren olioa lortzeko prozesuan egin beharreko kalitate-kontrola. Neurri zuzentzaileak. 
- Oliba-patsaren olioak lortzeko prozesuen azterketarako oinarrizko ekipamendu eta tresnak. 
- Laginketa-metodoak eta -prozedurak. 
- Oliba-patsaren olioetan egin beharreko oinarrizko kontrolak. 
- Trazabilitatea ziurtatzen duten emaitzen erregistroa. 

3. Laneko osasuna patsa ateratzeko instalazioetan edo pats-instalazioetan. 
- Lan-baldintzak eta segurtasuna pats-instalazioetan. 
- Arrisku-faktoreak pats-instalazioan: Babes- eta prebentzio-neurriak. 
- Lehen laguntzak. Espezifikotasunak pats-instalazioetan. 
- Higiene-neurriak, segurtasun-neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak pats-instalazioan. 

4. Pats-instalazioan hondakinak eta azpiproduktuak kudeatzeko prozesuak. 
- Arazketa aerobioa/anaerobioa. 
- Erregelamenduzko baldintzak 
- Ingurune-adierazleak. 
- Energia-berrerabilera/-kogenerazioa. 
- Oliba-patsaren olioen prozesatzean lortutako azpiproduktuen tratamendua: Ezaugarriak, motak eta aplikazioak. 

 
 
 
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
OLIBA-OLIOEN ONTZI-ALDAKETA ETA BILTEGIRATZEA  
 

Kodea: MF0030_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0030_2: oliba-olioa ontziz aldatzeko eta sotoan biltegiratzeko prozesua 
kontrolatzea 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ontziz aldatzeko ponpak, olio-tangak eta garbiketa-lanabesak eta -produktuak identifikatzea eta horien ezaugarriak 
adieraztea, oliba-olioak azkenik sotoan biltegiratzeko. 

EI1.1 Oxidazio-prozesuaren eta oliba-olioaren bestelako akatsen oinarria zein den deskribatzea, prozesu horretan esku 
hartzen duten ezaugarriak eta faktoreak adierazita. 
EI1.2 Beharrezko kalitate-irizpideak zeintzuk diren zehaztea, oliba-olioen ezaugarriak zehazteko.  
EI1.3 Oliba-olioak bitegiratzeko prozesu batean:  

- Ontziz aldatzeko ponpak eta bestelako ekipamenduak (elikadura-mahukak, itxigailuak, balbulak eta bestelako 
elementuak) erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.  

- Sotoko instalazioek argiztapena, tenperatura eta kutsadura-bektoreen aurkako barrerak dituztela eta zoladura 
garbi dagoela egiaztatzea. 

- Sotoko ekipamenduen garbitasun-maila egunero egiaztatzea, eta hala badagokio, ekipamendu horien garbiketa 
eta desinfekzioa higienizazio-planari jarraikiz egitea. 

- Sotoko makinekin egiten diren eragiketak laneko argibideetan ezarritako sekuentziari jarraikiz egiten direla 
egiaztatzea. 

- Oliba-olioak biltegiratzean, dokumentazioa betetzea. 
- Azidotasunaren, peroxidoen, argizarien, ultramoreko absorbantziaren, hezetasunaren eta materia lurrunkorren 

oinarrizko kontrolak egitea. 

2 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

26

A2: Sotoak eta tangek oliba-olioen kontserbazio ezin hobea eta azken biltegiratzea bermatzeko izan beharreko baldintzak 
zehaztea. 

EI2.1 Oliba-olioen biltegiratzean erabilitako tangek izan beharreko ezaugarriak zehaztea, eta baita erabilitako materialen 
izaera ere. 
EI2.2 Tangen kokapenak nolakoa izan behar duen eta oliba-olioen sotoak izan behar dituen azalera- eta egokitzapen-
ezaugarriak azaltzea. 
EI2.3 Sotoaren diseinuak, sotoa osatzen duten elementuek eta sotoaren ingurune-baldintzek araudi sanitarioa betetzen 
dutela eta oliba-olioen kontserbazio onerako aproposak direla egiaztatzea.  
EI2.4 Oliba-olioak biltegiratzeko prozesu batean: 

- Tangak eta elementu osagarriak material geldoz eginak direla egiaztatzea, kontserbazio ona bermatzeko. 
- Tangek estankotasuna bermatzeko behar diren elementu guztiak dituztela egiaztatzea. 
- Tangak bete baino lehen, horien garbitasun- eta desinfekzio-maila egiaztatzea, eta hala badagokio, higienizazio-

programa aplikatzea  
A3: Ontziz aldatzeko, iragazteko eta ontziratzeko eragiketak modu sekuentziatuan egitea, loteen osaera egiaztatuz. 

EI3.1 Ontziz aldatzeko beharrezko ekipamenduek, esate baterako, ponpek, mahukek, iragazkiek eta bestelakoek izan 
beharreko ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Oliba-olioen iragazketa nola egiten den adieraztea, erabiltzen diren iragazki- eta osagarri-motak eta kontrolatu 
beharreko parametroak adieraziz. 
EI3.3 Oliba-olioei dagokienez, ontziratzeko, tapoia jartzeko, etiketatzeko eta paletetan ipintzeko lanak nola egiten diren 
adieraztea, erabiltzen diren ontziratzeko makina, tapoia jartzeko makina eta etiketa jartzeko makina motak eta osagarri-
motak eta kontrolatu beharreko parametroak adieraziz. 
EI3.4 Oliba-olioak ontziz aldatzeko prozesu batean: 

- Ontziz aldatzeko ekipamenduen erabilera- eta mantentze-egoera egiaztatzea, funtzionamenduan jartzeko. 
- Tangak bete baino lehen, horien garbitasun- eta desinfekzio-maila egiaztatzea, loteak osatzeko, eta hala 

badagokio, higienizazio-programa aplikatzea.  
- Oliba-olio guztiak ontziz aldatzea, azken lotea osatzeko, eta betiere espezifikazio teknikoei jarraikiz. 
- Azken lotea osatzea, dagokion espezifikazioari jarraikiz. 

A4: Betetze-prozesuan eta betetze-prozesuaren ondoren hartutako laginen emaitzak egiaztatzeko azterketa-metodo egokiak 
garatzea. 

EI4.1 Oliba-olioaren lagina erabilera-eskuliburuan jasotako bilketa-toki eta -moduarekin bat datorrela identifikatzea, eta 
lagin hori laborategira igortzea, horren aldaezintasuna bermatuz. 
EI4.2 Saiakuntza azkarretarako neurketa-ekipamenduak kalibrazio-planean ezarritako parametroen barruan daudela 
egiaztatzea.  
EI4.3 Egindako proben emaitzak interpretatzea, kalitate-parametroak eskatutako espezifikazioen barruan daudela 
egiaztatuz. 
EI4.4 Kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak detektatutako desbideratzeei aplikatzea, dagokion txostena 
emanez. 
EI4.5 Kalitate-parametroak etengabe erregistratzea eta paperean eta euskarri elektronikoan artxibatzea. 

A5: Hasierako olio-dastatzea garatzea, olioa sailkatzeko eta produktuaren espezifikazioak betetzen dituela egiaztatzeko. 
EI5.1 Oliba-olioek denborarekin duten bilakaera zein den eta hainbat ezaugarriren arabera zer ezaugarri hartzen dituzten 
adieraztea. 
EI5.2 Dastatu beharreko oliba-olio birjinen laginketa egitea eta prozesuan aldaketarik gertatzen ez dela egiaztatzea. 
EI5.3 Olioak dastatzeko normalizatuak eta erloju-beira oliba-olio birjinen dastatzea egiteko higiene-baldintzetan daudela 
egiaztatzea. 
EI5.4 Olioak dastatzekoak oliba-olioarekin berotzea, hori dastatzeko eta horren dastatzea egiteko. 
EI5.5 Dastatze-profilaren orria lortutako datuekin erregistratzea eta eskatutako kalitate-espezifikazioa betetzen duela 
egiaztatzea. 

 

Edukiak: 
1. Oliba-olioen biltegiratzea. 

- Tangen ezaugarriak. Fabrikazio-materialak, motak eta elementu osagarriak. 
- Tangen kokapena. Diseinua  
- Sotoko azalerak. 
- Oliba-olioen oxidazioa eta bestelako akatsak. Funtsezko ezaugarriak eta faktoreak. 
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- Soto baten ezaugarriak. 
- Sotoko dokumentazioa eta erregistroak. 
- Oliba-olioen sailkapena. 

2. Oliba-olioen kalitatea zehaztea. 
- Oliba-olioen kalitatea erregulatzen duen araudia. 
- Kalitate-irizpideak. 
- Oinarrizko kontrolen funtsak eta metodologia. (Azidotasuna, peroxido-indizea, ultramoreko absorbantzia, 

argizariak, hezetasuna eta materia lurrunkorrak eta ezpurutasunak). 
- Oinarrizko kontroletarako neurketa-ekipamendu eta -tresnak. 

3. Sotoaren egokitzapen-ezaugarriak. 
- Argiztapena. 
- Tenperatura. 
- Lurren, pareten, sabaien, ateen eta leihoen diseinua. 
- Baldintza higieniko-sanitarioak. 

4. Oliba-olioa ontziz aldatzeko ekipamenduak. 
- Ontziz aldatzeko ponpak. Motak eta ezaugarriak. 
- Elikadura-mahukak. Motak eta ezaugarriak 
- Iragazkiak. Motak eta ezaugarriak. 
- Berogailuak. 

5. Oliba-olioa iragazteko eragiketak. 
- Iragazketa. Funtsak eta motak. Kontserbazioan duen eragina. 
- Iragazkien prestaketa eta maneiua. 
- Lur diatomeoen bitarteko iragazketa. Motak eta ezaugarriak. 
- Plaken bitarteko iragazketa. Motak eta ezaugarriak. 
- Kalitate-kontrola iragazketan. 
- Dokumentazioa eta erregistroak. Neurri zuzentzaileak. 

6. Oliba-olioa ontziratzeko eragiketak. 
- Ontziratzearen eta enbalajearen ezaugarriak. Funtzioa. Materialak. 
- Etiketatzea. Araudia. Motak eta kodeak. Produktu itsasgarriak eta bestelako osagarriak. 
- Ontziratzeko makinak eta etiketak jartzeko makinak. Motak eta ezaugarriak. 
- Tapoia jartzeko makinak: Ezaugarriak. Tapoiak, motak eta ezaugarriak. 
- Ontziak betetzeko eta ixteko prozedurak. Oinarrizko kontrolak. 
- Kalitate-kontrola ontziratzeko eta enbalatzeko lanetan. 
- Dokumentazioa eta erregistroak. Neurri zuzentzaileak. 

7. Oliba-olio birjinen analisi sentsoriala. 
- Oliba-olio birjinen analisi sentsorialean esku hartzen duten zentzumenak. 
- Oliba-olioaren konposizio kimikoa. 
- Analisi sentsoriala. 
- Balioespen organoleptikoa. 
- Prozesu eta ezaugarri organoleptikoak. 
- Ezaugarri sentsorialek produktuaren kalitatearekin duten lotura. 
- Kalitate-kontzeptuaren bilakaera. 
- Sentsazio organoleptikoek osagaiekin, lehengaien kalitatearekin eta elaborazio-sistemarekin duten lotura. 
- Sotoko biltegiratzearen eta kontserbazioaren eragina.  
- Produktuen kontserbazio-egoeraren balioespena. 
- Dastatzea oliba-olioen sailkapenean aplikatzea. 
- Oliba-olioek denboran duten bilakaera. 
- Ezaugarri organoleptikoak dastatutako produktuarekin bat etortzea. 
- Kalitate/prezioaren balioespena. 
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3. prestakuntza-modulua: 
OLIBA-OLIOAK LORTZEAREKIN LOTUTAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0224 
 

Iraupena: 120 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lehengai guztiak prestatzeko eragiketak egitea, olio-errotan, pats-instalazioan eta/edo findegian eskatutako kalitatea 

lortzeko beharrezko ekipamenduekin segurtasunez lan eginez. 
EI1.1 Olio birjinak elaboratzeko erabilitako oliba-barietate guztiak identifikatzea, produkziogunearen ezaugarriei jarraikiz. 
EI1.2 Olio-errotan, pats-instalazioan eta/edo findegian erabilitako lehengaien eta gai osagarrien ezaugarri fisikoak eta 
kimikoak deskribatzea eta elaboraziorako duten gaitasunarekin lotzea. 
EI1.3 Lehengaiek olio-errotara, pats-instalaziora eta/edo findegira iristean duten egoera prozesatzearen hasieran izan 
behar dituzten ezaugarriekin erlazionatzea, aldaketak prozesuaren eraginkortasunarekin lotuz. 
EI1.4 Olio-errotako, pats-instalazioko eta/edo findegiko lehengai bakoitzerako eskatzen diren prozesatze-eragiketak 
identifikatzea eta deskribatzea, kasu bakoitzean eragiketa horien aplikazioa, beharrezko makinak eta egikaritzeko 
baldintzak adieraziz. 
EI1.5 Oliba-olioa (kategoria guztietan) lortzeko lanean erabiltzen diren laguntzaileak eta osagaiak zerrendatzea eta 
deskribatzea. 
EI1.6 Oliba-olioak olio-errotan, pats-instalazioan eta/edo findegian biltegiratu baino lehen horien azken tratamendua nola 
egiten den deskribatzea.  
EI1.7 Oliba-olioak (kategoria guztietan) lortzeko prozedura batean, prozesatze-metodoak eta lortutako azpiproduktuak 
eskatutako kalitatea lortzeko egokiak direla egiaztatzea. 
EI1.8 Olio-errotan, pats-instalazioan eta/edo findegian, lehengaiak prestatzeko fasean: 

- Hartutako lehengaien ezaugarriak identifikatzea eta beharrezko eragiketak deskribatzea. 
- Olio-errotako, pats-instalazioko eta/edo findegiko ekipamenduen parametroak aukeratzea eta esleitzea eta 

horiekin lan egitea. 
- Sartzen diren lehengaien pisaketa egitea eta laginak hartzea.  
- Olio-errotako, pats-instalazioko eta/edo findegiko produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari 

dagokienez, higiene- eta segurtasun-neurri espezifikoak aplikatzea. 
- Prestatutako lehengaiaren ezaugarriak egiaztatzea, eskakizunei dagokienez, eta hala badagokio, neurri 

zuzentzaileak ondorioztatzea.  

A2: Olio-errotan, pats-instalazio eta/edo findegi bateko produkzio-ekipamenduen lehen mailako prestaketa- eta mantentze-
eragiketei dagokienez, prozesu-faseak eta azpiegiturak deskribatzea, eta praktiketako tutoreak gainbegiratuta, eragiketa 
horiek egitea. 
EI2.1 Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegi bateko makinen funtzionamendua eta eraketa deskribatzea. 
EI2.2 Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiko makinak maneiatzeko lanetarako segurtasun-gailuak eta -neurriak 
zerrendatzea eta identifikatzea eta lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
EI2.3 Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiko makinen ohiko erabileran maiztasun handienez gertatutako 
desadostasunak identifikatzea. 
EI2.4 Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiko makina eta ekipamenduen garbiketa eta desinfekzioa egitea, eskuzko 
prozeduren eta/edo prozedura automatikoen bitartez, prozesu eta produktuetan eskatutako mailak lortuz. 
EI2.5 Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiko ekipamenduak geldiarazteko/abiarazteko eragiketen sekuentziari 
jarraitzea eta sekuentzia hori betetzea. 
EI2.6 Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiko oinarrizko ekipamenduen mantentze-lanen eskuliburuei jarraikiz: 

- Mantentze-lanak behar dituzten elementuak deskribatzea.  
- Lehen mailako mantentze-eragiketak zerrendatzea eta egikaritzea. 

EI2.7 Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiko makinen eta ekipamenduen ohiko erabileran maiztasun handienez 
gertatutako anomaliak identifikatzea.  

A3: Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiaren produkzio-prozesuan hartutako laginen emaitzak egiaztatzeko analisi-
metodo egokiak egitea. 
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EI3.1 Olibari, olioari, azpiproduktuei edota bitarteko produktuei hartutako lagina erabilera-eskuliburuari jarraikiz bilketa-
tokiarekin eta -moduarekin bat datorrela egiaztatzea. 
EI3.2 Saiakuntza azkarretarako neurketa-ekipamenduak olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiaren kalibrazio-
planean ezarritako parametroen barruan daudela egiaztatzea. 
EI3.3 Oliba-olio birjinak dastatzea, horiek loteen arabera sailkatzeko, eta horretaz gain, oliba-olio birjinak olio-errotaren 
kalitate-planean eskatutako kalitate-parametroen barruan daudela egiaztatzea. 
EI3.4 Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegian lortutako kalitate-parametroak erregistratzea eta artxibatzea paperean 
eta euskarri elektronikoan. 

A4: Ontziz aldatzeko ponpak, olio-tangak eta garbiketa-lanabesak eta -produktuak erabiltzea, oliba-olioak azkenik olio-
errota, pats-instalazio eta/edo findegian biltegiratzeko.  
EI4.1 Oliba-olioak biltegiratzeko fasean:  

- Ontziz aldatzeko ponpak eta bestelako ekipamenduak erabiltzeko prest daudela ziurtatzea eta sotoko 
instalazioek argiztapena, tenperatura eta kutsadura-bektoreen aurkako barrerak dituztela eta zoladura garbi 
dagoela egiaztatzea. 

- Azalera-azterketaren bitartez, sotoko ekipamenduen garbitasun-maila egunero egiaztatzea, eta hala badagokio, 
ekipamendu horien garbiketa eta desinfekzioa higienizazio-planari jarraikiz egitea. 

- Sotoko makinekin egin beharreko eragiketak laneko argibideetan ezarritako sekuentziari jarraikiz egitea. 
- Azidotasunaren, peroxidoen, ultramoreko absorbantziaren, hezetasunaren eta materia lurrunkorren oinarrizko 

kontrolak egitea. 
EI4.2 Sotoaren diseinuak, sotoa osatzen duten elementuek eta sotoaren ingurune-baldintzek araudi sanitarioa betetzen 
dutela eta oliba-olioen kontserbazio onerako aproposak direla egiaztatzea.  
EI4.3 Oliba-olioak biltegiratzeko eta kontserbatzeko etapan: 

- Tangak eta elementu osagarriak material geldoz eginak direla egiaztatzea, kontserbazio ona bermatzeko. 
- Tangek estankotasuna bermatzeko behar diren elementu guztiak dituztela egiaztatzea. 
- Azalera-azterketaren bitartez, tangak bete baino lehen, horien garbitasun- eta desinfekzio-maila egiaztatzea, eta 

hala badagokio, higienizazio-programa aplikatzea  

A5: Ontziz aldatzeko, iragazteko eta ontziratzeko eragiketak egitea, loteen osaera egiaztatuz. 
EI5.1 Ontziz aldatzeko ekipamenduek eta beharrezko bestelako ekipamenduek izan beharreko ezaugarriak egiaztatzea. 
EI5.2 Oliba-olioen iragazketa egitea, erabiltzen diren iragazki- eta osagarri-motak eta kontrolatu beharreko parametroak 
egiaztatuz. 
EI5.3 Oliba-olioei dagokienez, ontziratzeko, tapoia jartzeko, etiketatzeko eta paletetan ipintzeko lanak egitea, erabiltzen 
diren ontziratzeko makina, tapoia jartzeko makina eta etiketa jartzeko makina motak eta osagarri-motak eta kontrolatu 
beharreko parametroak egiaztatuz. 
EI5.4 Oliba-olioa ontziz aldatzeko fasean: 

- Ontziz aldatzeko ekipamenduen mantentze-egoera egiaztatzea, funtzionamenduan jartzeko. 
- Tangak bete baino lehen, horiek garbitzea eta desinfektatzea, loteak osatzeko, eta hala badagokio, higienizazio-

programa aplikatzea  
- Oliba-olio guztiak ontziz aldatzea, azken lotea osatzeko, eta betiere espezifikazio teknikoei jarraikiz. 

A6: Betetze-prozesuan eta betetze-prozesuaren ondoren hartutako laginen emaitzak egiaztatzeko analisi-metodo egokietan 
parte hartzea. 
EI6.1 Oliba-olioaren lagina erabilera-eskuliburuan jasotako bilketa-toki eta -moduarekin bat datorrela egiaztatzea, eta 
lagin hori laborategira igortzea, horren aldaezintasuna bermatuz. 
EI6.2 Egindako proben emaitzak egiaztatzea, kalitate-parametroak eskatutako espezifikazioen barruan daudela 
egiaztatuz. 
EI6.3 Kalitate-parametroak erregistratzea eta artxibatzea paperean eta euskarri elektronikoan. 

A7: Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiko prozesuan segurtasuna bermatzeko behar diren babes-neurriak aplikatzeko 
lanean parte hartzea. 
EI7.1 Lanpostu edota lan-eremu bakoitzerako behar diren babes-ekipamendu pertsonal guztiak (NBE) zerrendatzea eta 
erabiltzea. 
EI7.2 Eremua edo lanpostua ordenatuta mantentzea eta arriskutsua izan daitekeen elementurik ez dagoela egiaztatzea. 
EI7.3 Makina eta ekipamenduetako segurtasun-gailu guztiak zerrendatzea eta erabiltzea. 
EI7.4 Produktuak manipulatzean aplikatu beharreko babes-neurriak egokiak direla egiaztatzea. 
EI7.5 Eremu bakoitzean aplikatutako garbiketa- eta desinfekzio-sistema deskribatzea eta aplikatzea, ezarritako 
higienizazio-planari jarraikiz.  
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A8: Olio-errota, pats-instalazio eta/edo findegiko jardueran sortutako hondakinak eta isuriak ongi kudeatzea eta kudeaketa 
hori ingurune-araudiari jarraikiz egiten dela egiaztatzea. 
EI8.1 Jardueran sortutako hondakinak sailkatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  
EI8.2 Sortutako hondakinak sailkatuta biltegiratzea toki espezifikoetan, betiere aplikatu beharreko ingurune-argibideei 
eta -araudiari jarraikiz. 
EI8.3 Arazketa-instalazioen funtzionamendua egiaztatzea eta instalazio horiek erregulatzea, araztu beharreko hondakin-
motaren arabera. 
EI8.4 Hondakinen laginak hartzea, ezarritako prozedurari jarraikiz, eta horretaz gain, lagin horiek igortzea, azter ditzaten. 
EI8.5 Ingurune-parametroak erregistratzea eta artxibatzea paperean eta euskarri elektronikoan, eta horretaz gain, 
prozeduran ezarritako neurri zuzentzaileak detektatutako desbideratzeei aplikatzea. 

A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI9.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI9.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak: 
1. 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.  

2. Olibak hartzea. 
- Oliba-barietateen identifikazioa.  
- Olio-industrian erabilitako lehengai nagusiak sailkatzea. Oliba-errotako lehengaien ezaugarri fisikoak eta kimikoak.  
- Lehengaien akats higieniko-sanitarioak.  
- Lehengaiak ezarritako espezifikazioak betetzen ez dituenean aplikatu beharreko neurri zuzentzaileak. 
- Oliba hartzea eta hautatzea. 
- Garbiketa. Ikuzketa. 
- Txortenak kentzea. 
- Pisaketa egitea eta laginak hartzea. 
- Olibaren biltegiratzea eta erregulazioa. 

3. Olibaren prozesatzea. 
- Oliben prozesatzean erabilitako makinak, deskribapena eta ezaugarriak. 
- Ekipamenduen mantentze-lanak eta erregulazioa. 
- Olio-errotak, ekipamenduen ezaugarriak eta kokapena. 
- Oliba-olio birjinak elaboratzeko prozesuak: kontzeptua, motak eta ezaugarriak.  
- Ehoketa. Helburuak eta faktoreak. Errota-motak. Ezaugarriak. 
- Irabiatzea. Motak eta ezaugarriak. Helburuak eta faktoreak. Irabiagailu-motak 
- Pastaren prestaketa. Pastaren ezaugarriak. Pasta zailak. 
- Ateratze partziala. 
- Presio bidez ateratzea, prentsa-sistemarekin. 
- Bi faseko zentrifugazio horizontala. 
- Hiru faseko zentrifugazio horizontala. 
- Zentrifugazio bertikala. 
- Dekantazioa. 
- Olioa biltegiratu eta kontserbatu baino lehen aplikatu beharreko azken tratamenduak. 

4. Oliba-olioa lortzea eta fintzea.  
- Oliba-olioan fase solidoak eta likidoak ateratzea eta bereiztea: 

• Ateratze-sistemak.  
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• Ateratze-metodoak. Oinarriak. 
• Presio bidez ateratzea.  
• Etengabeko ateratze-sistemak: ezaugarriak eta motak. “Decanter” baten deskribapena: ezaugarriak, 

motak, maneiua eta erregulazioa. 
- Oliba-olioan fase solidoak eta likidoak bereiztea: 

• Funtsak. Ekipamenduak. Erregulazioa eta kontrola eragiketetan. Kontrol-parametroak eta parametro 
horiek kalitatean duten eragina. 

• Oinarrizko kontrolak. Neurri zuzentzaileak. Erregistroak. 
- Oliba-olioen fintzea: 

• Fintze-lineak. Ekipamendu espezifikoak. Ekipamendu generikoak. 
• Fintze-prozesua. Helburuak, eragiketa-sekuentzia, material osagarriak eta dosifikazioa.  
• Fintze-prozesuko kalitate-kontrola. Neurri zuzentzaileak. 

- Oliba-olioa iragazteko eragiketak: 
• Iragazkien prestaketa eta maneiua. 
• Kalitate-kontrola iragazketan. 
• Dokumentazioa eta erregistroak. Neurri zuzentzaileak. 

- Ontziratze-eragiketak: 
• Ontziratzearen eta enbalajearen ezaugarriak. Funtzioa. Materialak. 
• Etiketatzea. Araudia. Motak eta kodeak. Produktu itsasgarriak eta bestelako osagarriak. 
• Ontziak betetzeko eta ixteko prozedurak. Oinarrizko kontrolak. 
• Kalitate-kontrola ontziratzeko eta enbalatzeko lanetan. 
• Dokumentazioa eta erregistroak. Neurri zuzentzaileak. 

- Oliba-olioen biltegiratzea: 
• Sotoko ekipamenduen eta instalazioen maneiua. 
• Kalitate-kontrola sotoan. Desbideratzeak eta neurri zuzentzaileak. 
• Sotoko dokumentazioa eta erregistroak. 

5. Pats-olioak prozesatzea. 
- Pats-olioak ateratzea. 

• Lehortzea. 
• Disolbatzailea eranstea. 
• Lurruntzea. 
• Dekantazioa. 
• Kalitate-kontrola 

- Ateratze-lineak. Ekipamendu espezifikoak. Ekipamendu generikoak. 
- Oliba-patsaren olioak lortzeko prozesua. Helburuak, eragiketa-sekuentzia, material osagarriak eta dosifikazioa.  
- Oliba-pasaren olioa lortzeko prozesuan egin beharreko kalitate-kontrola. Neurri zuzentzaileak 
- Oliba-patsaren olioak lortzeko prozesuaren ezaugarriak 
- Eragiketak: 

• Bigarren zentrifugazio horizontala. 
• Patsak eta alperujoak lehortzea eta idortzea. 
• Ikuztea eta lehortzea. 
• Ateratze kimikoa. 
• Lurruntzea 
• Oliba-pasaren olioa lortzeko prozesuan egin beharreko kalitate-kontrola. 

6. Olio-errotako hondakinak kudeatzeko eta azpiproduktuak tratatzeko prozesuak. 
- Arazketa aerobioa/anaerobioa. 
- Erregelamenduzko baldintzak 
- Ingurune-adierazleak. 
- Lurrunketa naturala eta behartua. 
- Azken produktu nagusien sailkapena. 
- Azken produktuen ezaugarri fisiko, kimiko eta organoleptikoak. 
- Olio-errota, pats-instalazio eta findegiko azpiproduktuak. 
- Azpiproduktuen tratamendua. Ezaugarriak, motak eta aplikazioak. 

7. Oinarrizko kontrolen metodo fisiko eta kimikoak garatzea.  
- Prozesuen azterketarako oinarrizko ekipamendu eta tresnak. 
- Laginketa-metodoak eta -prozedurak. 
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- Oliba-olio birjinak elaboratzeko prozesuaren kontrolean egin beharreko oinarrizko azterketak. 
- Oinarrizko kontrolak. Oliben azterketa (hezetasuna, guztizko koipea eta errendimendu industriala). 
- Oinarrizko kontrolak. Olioen azterketa (hezetasuna, azidotasuna, peroxidoak, ultramoreko absorbantzia, 

ezpurutasunak eta oinarrizko bestelako parametroak). 
- Oinarrizko kontrolak. Patsen eta alperujoen azterketa (hezetasuna, materia lehorra eta guztizko koipea). 
- Trazabilitatea ziurtatzen duten emaitzen erregistroa. 

8. Laneko segurtasuna eta osasuna. 
- Lan- eta segurtasun-baldintzak. 
- Arrisku-faktoreak: Babes- eta prebentzio-neurriak. 
- Lehen laguntzak. 
- Laginak hartzeko eta saiakuntzak egiteko lanetan aplikatu beharreko higiene-neurriak, segurtasun-neurriak eta 

laneko arriskuak prebenitzeko neurriak. 
- Ordenaren, zehaztasunaren eta garbitasunaren garrantzia. 

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

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0029_2: 
Oliba-olioak ateratzeko 
prozesuko eragiketak 

• 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 
olioaren eta jateko koipeen lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0030_2 
Oliba-olioen ontzi-aldaketa 
eta biltegiratzea 

• 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 
olioaren eta jateko koipeen 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. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Oliba-olioa ateratzeko 
praktiketarako lantegia 120 160 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Erabilera anitzeko gela X X 

Oliba-olioa ateratzeko 
praktiketarako lantegia 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.  

Oliba-olioa ateratzeko praktiketarako 
lantegia* 

---- Oliba-olioen eta laborategiko material suntsigarrien oinarrizko 
kalitate-parametroak zehazteko KIT ekipamenduak. 

---- ABENCOR. Laborategiko mikro olio-errota. 
---- Olio-dastatzeetarako mahaiak. 

---- Oliba-olioak ateratzeko prozesua*. 

 

* Oliba-olioak ateratzeko instalazioak: ez dute zentroan egon behar nahitaez. 
 
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. 
 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

36

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. 
 
 



 

 



 

 

 




