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IZENA 
LONJEN ANTOLAMENDUA 
 

KODEA 
MAPN0209 
 

LANBIDE-ARLOA 
Itsas eta arrantza-jarduerak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Arrantza eta nabigazioa 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
MAP102_3 Lonjen antolamendua (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Arrantzako produktuen harrera, sailkapena eta enkanterako etiketatzea kalitate-kontrolari eta laneko segurtasun eta 
osasunari buruz indarrean dagoen araudia betez koordinatzea eta gainbegiratzea. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 

- UC0288_3: Antolaketan parte hartzea, eta lonjako lokal, instalazio, ekipo eta langileen kondizioak zaintzea. 
- UC0289_3: Lonjan hartutako produktuaren jatorria kontrolatzea,  eta trazabilitatea, tamainen egokitasuna eta 

egoera higieniko-sanitarioa segurtatzea.  
- UC0290_3: Lonjan, produktuaren harrera, sailkapena, etiketatzea eta erakusketa ondo egiten den ikuskatzea. 

 
LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 

Besteren kontura egiten du lan, lonja publiko edo pribatuetan eta handi, txiki edo ertainetan, edo arrantzako 
produktuak hartzen, erakusten eta/edo lehenengoz saltzen dituzten beste establezimendu batzuetan. 

 
Ekoizpen-sektoreak 

Itsas eta arrantza sektorean, arrantzako eta itsaski-bilketako azpisektoreetan kokatzen da, eta, zehazkiago, arrain eta 
itsaskien salerosketaren ekoizpen-jardueran. 

 
Lanbideak edo lanpostuak 

- Lonjako arduraduna 
- Arrantza-produktuen biltegien ikuskatzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0822: Lokal, instalazio eta ekipoen antolaketa 70 
MF0288_3 
Lonjen kudeaketa 110 

UF0823: Lonjako lanen antolaketa eta 
dokumentuen izapideak egitea 40 

UF0824: Arrantzako produktuen harrera eta 
trazabilitatea 70 

MF0289_3 
Lonjako produktuen kontrola 140 

UF0825: Arrantzako produktuen kondizio legal eta 
higieniko-sanitarioen egiaztapena 70 

UF0826: Deskarga-eragiketen koordinazioa 80 
MF0290_3 
Lonjan produktuak biltegiratzea eta 
erakustea 

130 

UF0827: Etiketatze-eragiketen ikuskapena 50 

MP0168 
Lonjen antolamenduko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 460 
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II LANBIDE-PROFILA  

 
 
 

1. gaitasun-atala 
ANTOLAKETAN PARTE HARTZEA, ETA LONJAKO LOKAL, 

INSTALAZIO, EKIPO ETA LANGILEEN KONDIZIOAK ZAINTZEA 
 

2. gaitasun-atala 
 LONJAN HARTUTAKO PRODUKTUAREN JATORRIA 

KONTROLATZEA,  ETA TRAZABILITATEA, TAMAINEN 
EGOKITASUNA ETA EGOERA HIGIENIKO-SANITARIOA 

SEGURTATZEA 
 

3. gaitasun-atala 
LONJAN, PRODUKTUAREN HARRERA, SAILKAPENA, 

ETIKETATZEA ETA ERAKUSKETA ONDO EGITEN DEN 
IKUSKATZEA 
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1. gaitasun-atala:  
ANTOLAKETAN PARTE HARTZEA, ETA LONJAKO LOKAL, 
INSTALAZIO, EKIPO ETA LANGILEEN KONDIZIOAK ZAINTZEA 

 
Kodea: UC0288_3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Antolaketan parte hartzea eta lokalaren kondizioak zaintzea, indarrean dagoen araudi higieniko-sanitarioa bete 
dezaten. 

BI1.1 Laneko egonaldiak aldizka ikuskatzen dira, indarrean dagoen araudia betetzen dutela ziurtatzeko. 
BI1.2 Deskarga-guneen eta produktua hartzen, manipulatzen eta enkantean jartzeko erabiltzen diren lokalen 
egoera higienikoa kontrolatzen da, eta, aurrez ezarritako planari jarraituz, egokia dela egiaztatzen da. 
BI1.3 Sailkapena, erakusketa eta enkantea egiten diren lokalen aireztapena eta klimatizazioa produktua 
kontserbazio-egoera onean mantentzeko egokiak direla egiaztatzen da. 
BI1.4 Produktuaren manipulazioa eta salmenta egiten den lokalen argiztapena gainbegiratzen da, eta lanak ondo 
eta produktua gehiegi berotu gabe egitea bermatzeko egokia dela egiaztatzen da. 
BI1.5 Hustubideak garbi daudela egiaztatzen da, baita zoruan ura pilatzea ondo eragozten dutela ere. 
BI1.6 Manipulazioa, biltegiratzea eta salmenta egiteko lokaletan intsekturik edo karraskaririk ez dagoela 
kontrolatzen da, horretarako ezarritako planei eta dagokion araudiari jarraituz. 

LB2: Antolaketan parte hartzea eta instalazioen kondizioak zaintzea, ondo dabiltzala ziurtatzeko eta produktuaren 
kutsadura minimizatzeko. 

BI2.1 Instalazio guztien egoera higienikoa egokia dela egiaztatzen da, eta haien garbiketa antolatu eta egiten da 
indarrean dagoen legeria eta aurrez ezarritako plana betez, eta garbiketako produktuak eta manipulazio eta 
enkantekoak toki desberdinetan gordez. 
BI2.2 Produktua mantentzeko ganberen funtzionamendu egokia eta kondizio higieniko-sanitarioak behar bezala 
kontrolatzen dira. 
BI2.3 Ura eta izotza hornitzeko sistemek dagokien araudia uneoro betetzen dutela eta ondo dabiltzala egiaztatzen 
da. 
BI2.4 Instalazioetako gorabeheren parteak ondo betetzen dira eta bere garaian izapidetzen dira. 

LB3: Antolaketan parte hartzea eta laneko ekipo eta materialak zaintzea, egoera onean daudela ziurtatzeko eta 
produktuaren kutsadura minimizatzeko. 

BI3.1 Laneko ekipo eta makineriaren erabilera-egoera ikusten da, ondo dabiltzala bermatzeko. 
BI3.2 Kutxak eta/edo gainerako ontziak aztertu eta zaindu egiten dira, haien forma, materiala eta egoera higienikoa 
egokia izan dadin produktua edukitzeko, eta aurrez ezarri bezala biltegiratzen eta kudeatzen dira. 
BI3.3 Ekipoak, baskulak eta gainerako makineriaren garbiketa aurrez ezarri bezala egiten da. 
BI3.4 Laneko sistema informatizatuaren zaintza egokia da, ondo dabilela bermatzeko. 
BI3.5 Ekipo eta materialen gorabeheren parteak ondo betetzen dira eta bere garaian izapidetzen dira. 

LB4: Antolaketan parte hartzea eta manipulatzaileen kondizio higieniko-sanitarioak zaintzea, indarrean dagoen araudia 
bete dezaten, eta produktuaren kutsadura minimoa izan dadin  

BI4.1 Manipulatzaileen jantziak eta haien egoera higieniko-sanitarioa zaintzen da, indarrean dagoen legedia eta 
ezarritako plana betetzen dituztela egiaztatzeko.  
BI4.2 Manipulatzaileen ohiturekin zerikusia duten arauak betetzen diren begiratzen da, produktuak kalterik izan ez 
dezan. 
BI4.3 Manipulatzaileen lanen banaketa eta txanden antolaketa egitean, lana behar bezala egiten dela bermatu 
behar da. 
BI4.4 Lonjako manipulatzaileekin zerikusia duten gorabeheren parteak ondo betetzen dira eta bere garaian 
izapidetzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Garbiketa-planaren eguneroko egoera-orriak. Termometroak, higrometroak, ganbera frigorifikoak. Mantentze-lanen eta 
konponketen parteak. Gorabeheren parteak. Uretako botak, laneko arropa, eskularruek, txanoak. Txanda eta lanen 
banaketa-koadroak. Garbitzeko materiala eta produktuak. 
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Lanaren emaitza edo produktuak 
Laneko lokalak, instalazioak, ekipoak, materialak eta tresnak erabiltzeko egoera onean daude eta dagokien araudia 
betetzen dute. Manipulatzaileen egoera higieniko-sanitarioak legez ezarritako arauak betetzen ditu. Laneko txandak 
ondo antolatuak daude. Izotz-hornikuntza eraginkor egin da. Mantentze-lanen eta gorabeheren parteak eta garbiketaren 
egoera-orriak ondo beteak, izapidetuak eta/edo artxibatuak daude 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kalitate-kontrolaren plana. Kalitate-kontrolaren arduradunaren jarraibideak. Garbiketa-plana eta intsektuak eta arratoiak 
hiltzeko planak. Arrantzako produktuen manipulatzaileen araudi higieniko-sanitarioa. Arrantzako produktuekin erabiltzeko 
lokal, instalazio, ekipo eta tresnek bete beharreko baldintzei buruzko araua. Mantentze-lanen parteak, garbiketaren 
egoera-orriak, gorabehera-parteak, beiten kontrolaren parteak. Garbiketako ekipo, makineria eta produktuen erabilera-
jarraibideak.  
 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
LONJAN HARTUTAKO PRODUKTUAREN JATORRIA KONTROLATZEA,  
ETA TRAZABILITATEA, TAMAINEN EGOKITASUNA ETA EGOERA 
HIGIENIKO-SANITARIOA SEGURTATZEA 

 
Kodea: UC0289_3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Antolaketan parte hartzea, eta portuan lehorreratutako produktuen eta/edo lonjan merkaturatuko direnen jatorria 
kontrolatzea, trazabilitatea bermatzeko. 

BI1.1 Lehorreratu diren eta/edo lurretik garraiatu eta lonjan salduko diren produktuen jatorria behar bezala zaindu 
eta kontrolatzen da. 
BI1.2 Garraioko dokumentuen liburua dagokion datuekin betetzen da eta behar bezala zaintzen da. 
BI1.3 Produktuaren jatorria dagokion araudian ezarritako moduan erregistratzen da. 

LB2: Antolaketan parte hartzea eta produktuen egoera higieniko-sanitarioa eta tamainen egokitasuna kontrolatzea, 
kontsumorako egokiak direla bermatzeko. 

BI2.1 Produktuaren itxura eta mantentze- eta kontserbazio-egoera legeak edo, hala badagokio, kalitate-planak 
ezarritakoarekin bat datozela egiaztatzen da hura lehorreratu baino lehen. 
BI2.2 Produktuaren egoera higieniko-sanitarioa legeak eta/edo kalitate-planak ezarritako parametroetan mantentzen 
da deskarga osoan. 
BI2.3 Osasun-kontroleko beste zentro batzuetara bidali behar diren laginak prestatzeko, haiek ez hondatzeko 
ezarritako araudia betetzen da. 

LB3: Antolaketan parte hartzea eta produktuak merkaturatzeko araudia betetzen dela kontrolatzea, saltzeko egokia dela 
bermatzeko. 

BI3.1 Lehorreratutako produktua jasotako jarraibideak kontuan hartuta zaintzen da, gizakiaren kontsumorako egokia 
dela bermatzeko. 
BI3.2 Produktuaren freskotasun-egoera eta tamaina aurrez ezarritako planaren arabera egiaztatzen da, indarrean 
dagoen legedia betetzen duela bermatzeko. 
BI3.3 Lehorreratutako indibiduoen garapen-estadioari begiratzen zaio jasotako jarraibideei jarraituz, indarrean 
dagoen araudia betetzen dutela egiaztatzeko. 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Garraioko dokumentuen liburua. Produktuaren erregistro-liburua. Itsaskia ateratzeko zonaren egoera-partea. 
Freskotasun-egiaztapenen egoera-orriak. Interes sanitarioa duten laginak hartzeari eta kontserbatzeari buruzko legedia. 
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Kalitate-kontrolaren plana. Kalitate-kontrolaren arduradunaren jarraibideak. Gorabeheren parteak. Produktuaren 
garraioko mantentze- eta kontserbatze-parteak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Lonjan sartzen den produktuak indarrean dagoen araudia betetzen du, ezaugarri hauei dagokienez: tamaina, jatorria, 
garapen-egoera, harrapaketa-modua eta -garaia, kontserbazioa eta biltegiratzea. Harrerako arrain eta itsaskien 
freskotasuna egokia da gizakiaren kontsumorako. Bai prozesuaren inspektoreek bai kalitate-kontrolaren sailekoek 
aztertu behar dituzten laginak. Produktuaren erregistro-liburua eta gorabeheren parteak aurrez ezarri bezala bete dira, 
izapideak egin dira, eta/edo behar bezala bete, izapidetu eta artxibatu dira. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garraioko dokumentuen liburua, produktuaren erregistro-liburua. Tamaina minimoei, debekualdiei edo produktua 
merkaturatzeko dauden beste eragozpen batzuei buruzko legedia, hartzen diren espezie guztiena. Freskotasuna 
aztertzeko baremoak. Gorabeheren parteak. Osasun- eta/edo kalitate-kontroleko analisiak egiteko laginak hartzeko 
jarraibideak. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
LONJAN, PRODUKTUAREN HARRERA, SAILKAPENA, ETIKETATZEA 
ETA ERAKUSKETA ONDO EGITEN DEN IKUSKATZEA 

 
Kodea: UC0290_3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Produktuaren harrera, sailkapena eta erakusketa ondo egiten diren gainbegiratzeko eragiketak egitea, laneko 
arriskuak prebenitzeko betez. 

BI1.1 Arrantza-ontziak atrakatzeko eta deskargatzeko izapideak aurrez ezarritako plan bati jarraituz egiten dira. 
BI1.2 Deskargaren laguntza logistikoko lanak ondo zaintzen dira 
BI1.3 Deskarga-lanak eta produktuaren manipulazioa ondo egiten direla egiaztatzen da, produktuari eragindako 
kalteak minimizatzeko. 
BI1.4 Produktuak enkantera arte itxaron behar badu, hozte- eta biltegiratze-kondizio egokietan mantentzen da. 
BI1.5 Harrerako eta erakusketako gorabeheren parteak ondo betetzen dira eta bere garaian izapidetzen dira. 

LB2: Produktuaren sailkapena ondo egiten den gainbegiratzeko eragiketak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko betez. 
BI2.1 Tamainaren araberako  gainbegiraketa eta sailkapena bat datoz ezarritako lege-xedapenekin eta aurrez 
diseinatutako planarekin. 
BI2.2 Freskotasun-egoeraren araberako gainbegiraketa eta sailkapena bat datoz ezarritako lege-xedapenekin eta 
aurrez diseinatutako planarekin. 
BI2.4 Instalazioetako gorabeheren parteak ondo betetzen dira eta bere garaian izapidetzen dira. 

 
LB3: Produktua ondo etiketatzeko egin behar diren gainbegiraketa-lanak egitea 

BI3.1 Etiketen gainbegiraketa eta kontrola egiten da, legezko eskakizunak eta ezaugarriak betetzen dituztela 
egiaztatzeko. 
BI3.2 Etiketagailuen funtzionamendua edo eskuz etiketak egiteko prozesua kontrolatu egiten da, datuak egiazkoak 
direla eta indarrean dagoen araudia betetzen dutela bermatzeko. 
BI3.3 Kalitate-markarekin nahiz gabe etiketatzeko prozesuaren kontrol-neurriek bermatzen dute zehaztutako 
eskakizunak betetzen dituztela, ezaugarri hauei dagokienez: freskotasuna, tamaina minimoa, artea eta aurkezpena. 
BI3.4 Etiketatze-prozesuko gorabeheren parteak ondo betetzen dira eta bere garaian izapidetzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
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Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Troil elektrikoa, sokak, kakoak, paletak, kutxak, saskiak; izotza, mahuka, ur geza eta gazia. Eskuzko orgak eta orga 
elektrikoak, transpalet hidraulikoa, uhal garraiatzaileak. Pisuak, kalibragailuak, mahaiak, etiketagailuak, inprimatzeko 
papera eta tinta, etiketa arautuak, kalitate-etiketa eta -zigiluak, grapagailuak, zakuak ixtekoak, tenperatura- eta 
hezetasun-kontrolagailuak, megafonoak, pantaila informatikoak, sakagailu elektronikoak, arbelak, aireztapen- eta 
hustubide-sistemak. Erakusketa-lekuak esleitzeko planoa. Garbiketa-planaren eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko 
planen egoera-orriak, mantentze-lanen eta gorabeheren parteak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Aurrez ikusi bezala egin dira atrakatzea eta deskarga. Produktua behar bezala sailkatu, erakutsi eta etiketatu da. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Atrakatzeko eta deskargatzeko eskaerak. Lehorreratutako arrain eta itsaskien bolumenaren kalkulua, espeziearen eta 
jatorriaren arabera. Kalitate-plana, desinfekzio-plana eta arratoiak eta intsektuak hiltzeko plana. Kalitate-arduradunaren 
jarraibideak, arrantzako produktuen erakusketari eta etiketatzeari buruzko araudia. Izotzaren fitxa teknikoak. Ekipoen eta 
makinerien erabilera-eskuliburua. Mantentze-lanen eta gorabeheren parteak. "Atrakatze-araudia". 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
LONJEN KUDEAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

LONJAKO PRODUKTUEN KONTROLA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
LONJAN PRODUKTUAK BILTEGIRATZEA ETA ERAKUSTEA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

LONJEN ANTOLAMENDUKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 

 

1
2
3
4



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

16 

1. prestakuntza-modulua:  
LONJEN KUDEAKETA 
 
Kodea: MF0288_ 3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0288_3. Antolaketan parte hartzea, eta lonjako lokal, instalazio, ekipo eta 
langileen kondizioak zaintzea 
 
Iraupena: 110 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
LOKAL, INSTALAZIO ETA EKIPOEN ANTOLAKETA 
 
Kodea: UF0822 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0288_3 Antolaketan parte hartzea, eta lonjako lokal, 
instalazio, ekipo eta langileen kondizioak zaintzea gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazioen, ekipoen eta materialen kondizioetan, indarrean dagoen araudia edo aurrez ezarritako kalitate-plana 
betetzea eragozten duten irregulartasunak hautematea.  

EI1.1 Arrantzako produktuen lehorreratzean eta haiek lurrean manipulatzeko eta merkaturatzeko instalazioetan aplikatu 
behar diren eta arrantzako produktuak kontserbatzea bermatzen duten betebehar eta arau higieniko-sanitarioei buruz 
indarrean dagoen araudia deskribatzea. 
EI1.2 Erakusketa- eta enkante-instalazioetako aireztapena eta klimatizazioa egokiak diren begiratzeko egin behar diren 
kontrolen zerrenda osatzea.  
EI1.3 Produktuaren manipulazioa, erakusketa eta salmenta egiten den instalazioetako argiztapenean matxurak eta 
gehiegi berotzea ekiditeko, argiztapen hori nola aztertu eta zaindu behar den azaltzea. 
EI1.4 Hustubideen funtzionamendua egiaztatzeko ikuskapen batean eman beharreko pausoen zerrenda egitea, hala, 
laneko eremuetan urak eta hondakinak ager ez daitezen. 
EI1.5 Intsekturik eta karraskaririk izan ez agertzea bermatzeko zer atal bete behar diren identifikatzea, indarrean dagoen 
araudi higieniko-sanitarioa kontuan hartuta. 

A2: Instalazioak, ekipoak eta materiala higienizatzeko metodoaren exekuzioa eta produktuaren kontserbazio egokia 
bermatzen duten bitartekoen erabilera kontrolatzea. 

EI2.1 Arriskuen eta kontrol-puntuen analisia indarrean dagoen araudia betez egiteko,sistemaren printzipioak deskribatzea. 
EI2.2 Garbiketa-produktuak nola biltegiratu behar diren eta haiekin nola jokatu behar den azaltzea, salgaiei eta haiek 
manipulatzeko, kontserbatzeko eta enkantean saltzeko erabiltzen diren elementuei dagokienez. 
EI2.3 Sistemaren funtzionamendua eta produktuaren kontserbazioa bermatzeko mantentze-lan progresiboak behar 
dituzten ekipo eta instalazioen zerrenda osatzea. 
EI2.4 Arrantzako produktuen manipulazioan, kontserbazioan eta enkantean, produktu horien egoera higieniko-sanitario 
onena bermatzeko, haiei eragin diezaiekeen ur eta izotzari buruzko araudia identifikatzea. 
EI2.5 Laneko zerbitzu informatizatuak ondo ibil daitezen, zerbitzu horiek behar duten arreta eta zaintza deskribatzea. 

 
Edukiak: 
1. Instalazioen eraikuntza-ezaugarriak eta produktuen tratamendua.  

- Eraikinak eta lokalak. 
• Egoera. - Zoladurak, estalkiak eta paramentu bertikalak. manipulatzeko eta lantzeko aretoak.  

Aireztapena, argiztapena.. Ura et hustubideak. Higiene-zerbitzuak. Hondakinak suntsitzeko, eraldatzeko 
edo biltegiratzeko sistemak. Laborategiak eta pisu- eta neurri-sistemak. 
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2.  Lonjetan eta jatorriko bidalketa-zentroetan antolaketa- eta zaintza-teknikak aplikatzea. 
- Laneko ekipoak eta elementuak.  

• Materialen erabilera. 
• Makinek, tresnek eta instalazioek bete behar dituzten arau higieniko-sanitarioak. 
• Makina garraiatzaileetako gailuak. 
• Drainatze-sistemak. 
• Ontzien ezaugarri orokorrak.  

3. Materiala eta objektuak lortzeko, kontserbatzeko eta kontrolatzeko kudeaketa. 
- Definizioak. 
- Betekizun orokorrak eta bereziak. 
- Neurri espezifikoak. 
- Material berrien baimen-eskaerak: Izapideak. Irizpena. Baimena. 
- Ontzien etiketatzea. Identifikazioa. Egiaztapena. Segimendua. 

4. Instalazio, ekipo eta materialen segurtasuna eta higienea. 
- Arriskuen eta kontrol-puntuen analisian oinarritutako autokontrol-sistemak.  
- Gaixotasunak agertzen laguntzen duten faktoreak eta prebentzio-neurriak. 
- Lehengaiekin kontaktuak dauden instalazioak, ekipoak eta ontziak garbitzeko eta desinfektatzeko teknikak. 
- Garbiketarako produktuak: Ezaugarriak eta propietateak. Arriskuak. Erabiltzeko modua. Jarduera-denbora. 

 
 
1.2. prestakuntza-atala 
LONJAKO LANEN ANTOLAKETA ETA DOKUMENTUEN IZAPIDEAK EGITEA 
 
Kodea: UF0823 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0288_3 Antolaketan parte hartzea, eta lonjako lokal, 
instalazio, ekipo eta langileen kondizioak zaintzea gaitasun-ataleko LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lonjako berezko lanak antolatzea, esleitzea, eta manipulatzaileei banatzea, indarrean dauden arau higieniko-sanitarioak 
betetzen dituztela bermatuz, eta laneko arriskuak prebenitzeko legea betez.  

EI1.1 Manipulatzaileek erabiltzen dituzten jantziak eta jantzi horiek nola zaindu behar diren deskribatzea, eragiketen 
osasun-egoera bermatzen lagun dezaketen arau higieniko-sanitarioak betetzeko. 
EI1.2 Langileek produktua manipulatzen duten bitarte osoan zaindu behar dituzten ohituren zerrenda egitea, araudi 
higieniko-sanitarioa eta laneko arriskuak prebenitzeko legea bete ditzaten. 
EI1.3 Manipulatzaileek lonja batean egin lezaketen jardueren zerrenda bat egitea, kasu bakoitzean dagokion 
jardueraren garapen sekuentziala zein den adieraziz.  

A2: Mantentze-lan, gorabehera eta parte higieniko-sanitarioekin erlazionatutako dokumentuak aztertzea, osatzea eta 
izapidetzea. 

EI2.1 Araudia eta/edo kalitate-plana betetzeko behar diren mantentze-lan eta gorabehera mekanikoen dokumentuak 
eta parte higieniko-sanitarioak identifikatzea. 
EI2.2 Aurreko dokumentuak nola bete eta izapidetu behar diren azaltzea, araudia eta/edo kalitate-plana kontuan 
hartuta. 
EI2.3 Manipulatzaileen edozein gorabeherari buruzko txostenetan jarri beharreko datuak deskribatzea, txostenak 
araudiaren eta/edo kalitate-planaren arabera osatu eta izapidetu daitezen, eskuz edo euskarri informatikoez baliatuz. 

Edukiak: 
1. Arau higieniko-sanitarioen aplikazioa elikagaien manipulazioan. 

- Manipulatzaileen higienea  
 Jantziak 
 Higiene-ohiturak. 
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 Debekuak. 
 Higiene- eta manipulazio-jardunbide egokiak. 
 Higiene-neurri pertsonal eta instalazioetako higiene-neurrien eta arrainaren balio-bizitzaren luzapenaren arteko 

erlazioa. 
- Elikagaien manipulazioaren arriskuak.  

 Lan horiei lotutako arriskuak. 
 Prebentzio-neurriak. 

- Aplikatu behar den elikagaien inguruko legeria. 
2. Lonjako dokumentazio-kudeaketa. 

- Txostenak:  
 Mantentze-lanenak. 
 Gorabehera mekanikoenak. 
 Manipulazioko edo manipulatzaileen gorabeherenak. 
 Gorabehera higieniko sanitarioei buruzkoak. 

3. Lonjako lan-arriskuen prebentzio-plana 
- Lonjako jardueretan, oro har, kontuan hartu behar diren neurriak. 
- Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legea. 
- Prebentzioaren inguruko koordinazioaren aplikazioa. 

 
 
 
 
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
LONJAKO PRODUKTUEN KONTROLA 
 
Kodea: MF0289_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0289_3. Lonjan hartutako produktuaren jatorria kontrolatzea, eta 
trazabilitatea, tamainen egokitasuna eta egoera higieniko-sanitarioa segurtatzea 
 
Iraupena: 140 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
ARRANTZAKO PRODUKTUEN HARRERA ETA TRAZABILITATEA 
 
Kodea: UF0824 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0289_3ko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produktua hartzea, haren trazabilitatea bermatzeko behar diren dokumentu guztiak betez eta izapidetuz. 

EI1.1 Lonjan hartutako arrantza-produktuen jatorria eta norakoa kontrolatzen dituzten dokumentuak identifikatzea, 
araudiaren arabera. 
EI1.2 Produktuaren trazabilitatea bermatzeko, aurreko dokumentuak nola betetzen eta izapidetzen diren azaltzea. 
EI1.3 Produktuak lonjara dakartzaten garraiobide desberdinen eta deskargatzen diren espezie garrantzitsuenen 
berezitasunei antzematea, harrera eta deskarga antolatzeko. 

A2: Hartutako produktua merkaturatzeari dagokionez, lonjaren antolamenduarekin zerikusia duten funtzioak deskribatzea. 
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EI1.4 Lonjaren antolamenduaren arduradunak egunero zer informazio bildu behar duen azaltzea, hartutako produktua 
kantitateen, jatorriaren eta libre dagoen tokiaren arabera banatzeko. 
EI1.5 Hartutako produktuari zer zaintza- eta kontrol-sistema aplikatu behar zaizkion deskribatzea, haren osotasuna eta 
ondorengo merkaturatzea bermatzeko. 
EI1.6 Lonjan produktua banatzeko tokietako "txandakako ordena" kontzeptua azaltzea. 

 
Edukiak: 
1. Lonjako arrantza-produktuei buruzko dokumentazioaren kudeaketa.  

- Garraioa. Gidak. Idazpenak. Emate-agiriak. Osasun-ziurtagiriak. Errotulazioak. Etiketatzea.  
- Lonja. Erregistro-liburuak.. Kontrol-liburuak.. 
- Enpresa. Osasun-erregistroa. Erregistro administratiboa. Erantzukizunak. 

2. Arrantzako produktuen segurtasun eta higieneari buruzko araudiaren garapena. 
- Garraiobideak eta edukiontzi-motak. 
- Garbiketa. 
- Tenperatura. 
- Salbuespenak 
- Debekuak. 

3. Itsas espezieen biologia eta arrantza-ahaleginari buruzko legedia. 
- Espezieen identifikazioa eta sailkapena. 
- Arrantza-ahalegina arautzeko araudia: Tamaina minimoak. Debekualdiak Geldialdi programatuak.  

4. Lonjako zamaketarekin erlazionatutako funtzioen deskribapena. 
- Portuko polizia. Zainketa-lanen funtzioak. Atrakatzeen planifikazio-orria.  
- Saltzaileak. Produktu-kantitateak eta -motak. Espazioen txandakako ordena 

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
ARRANTZAKO PRODUKTUEN KONDIZIO LEGAL ETA HIGIENIKO-SANITARIOEN 
EGIAZTAPENA  
 
Kodea: UF0825 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Trebakuntza-atal hau bat dator UC0289_3ko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hartutako produktuen kontserbazio-egoera, freskotasuna, tamainak eta sortutako dokumentazioa egiaztatzea. 

EI1.1 Arrantzako produktu fresko eta izoztuen kalitatea zaintzeko, haiek kontzerbatzeko teknika eta baliabideak 
azaltzea. 
EI1.2 Arrantzako produktuen deskargari eta merkaturatzeari buruz indarrean dagoen araudia eta produktu horien 
freskotasun-, kalibratze- eta neurri-kategoriak deskribatzea. 
EI1.3 Laginen adierazgarritasuna bermatuz laginak hartzeko protokoloa deskribatzea. 
EI1.4 Egin beharreko laginketa identifikatzea, produktuaren ezaugarriak kontuan hartuta. 

A2: Hartutako produktuen osasun- eta kalitate-kontrolen kondizioak ezartzea 
EI1.5 Produktua hartutakoan, giza kontsumorako balio duela bermatzeko, produktuari egin behar zaizkion kontrolak 
deskribatzea. 
EI1.6 Kontrol higieniko-sanitarioko dokumentuak eta gorabeheren parteak identifikatzea, betetzea eta izapidetzea, 
araudia eta/edo kalitate plana kontuan hartuta. 
EI1.3 Elikagaien bidez transmititzen diren gaixotasun nagusiak ekiditeko araudi higieniko-sanitarioa identifikatzea 

 
Edukiak: 
1. Arrantzako produktuen segurtasun eta higieneari buruzko araudiaren garapena. 
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- Merkaturatzeari dagozkion arauak, arrantza-produktuen freskotasun- eta kalibratze-kategoriak. 
- Giza elikadurarako arrantza-produktuen kontrolerako laginketa-metodoei buruzko araudia. 

2. Arrantza-produktuak kontserbatzeko tekniken aplikazioa 
- Elikagaiak dauzkaten ontzien ezaugarriak. 
- Arrainen eta itsaskien propietateak eta kalitate-ezaugarriak.  
- kalitateari eragiten dioten faktoreak: 
- Arrain eta itsaskien deskonposizioaren eragileak. 
- Kontserbazio-neurriek produktua hondatzea eragozten duten eragina. 

3. Elikagaien bidez transmititzen diren gaixotasun nagusiak ekiditeko araudiaren kudeaketa. 
- Arrantzako produktuen sailkapena eta giza kontsumoa. 
- Moluskuen garbiketa. Poltsaratzea. 
- Arau mikrobiologikoak, espezifikazio biokimikoak eta metal astunen perdoiak. 
- Arrain eta itsaskien parasito interesgarriak. 
- Kontserbazio-metodoen erabilera. 

4. Kontserbazio-metodoen erabilera. 
- Itsasoko ur hoztua. 
- Izotz likidoa. 
- Izozketa. 
- Gazitzea. 
- Lehortzea et ketzea. 
- Kontserba. 

5. Krustazeoak maneiatzea. 
- Haztegiak. 
- Ontziratzea.    .  

 
 
 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
LONJAN PRODUKTUAK BILTEGIRATZEA ETA ERAKUSTEA 
 
Kodea: MF0290_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0290_3 Lonjan, produktuaren harrera, sailkapena, etiketatzea eta 
erakusketa ondo egiten den ikuskatzea. 
 
Iraupena: 130 ordu 
 
 
3.1. prestakuntza-atala 
DESKARGA-ERAGIKETEN KOORDINAZIOA 
 
Kodea: UF0826 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0290_3ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
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A1: Atrakatze eta deskargak eta haien laguntza logistikoa koordinatzea, eta indarrean dagoen araudiak eta/edo dagokien 
kalitate-planak eskatutako kondizio higieniko-sanitarioak eta laneko arriskuak prebenitzekoak betetzen direla egiaztatzea  

EI1.1 Itsasontzi baten armadoreak deskarga bat eskatzeko eduki behar dituen dokumentuen eta egin behar diren 
tramiteen zerrenda egitea. 
EI1.2 Atrakatzeak eta deskargak antolatzeko sistema azaltzea, espazioa, kantitatea eta espeziea kontuan hartuta, 
deskarga eraginkor eta bizkor egin dadin.  
EI1.3 Produktuari behar ez den kalterik ez egiteko, haiek deskargatzeko eta garraiatzeko baliabide material egokiak 
identifikatzea. 

A2: Arrantzako produktuak merkaturatzeko kondizioak deskribatzea, haien kontserbazioa kontuan hartuta eta gorabehera-
parteak beteta. 

EI1.4 Arrantzako produktuak manipulatzeko kondizio higieniko-sanitarioei buruz indarrean dagoen araudia eta produktu 
horiek merkaturatzeko dagoen araudia identifikatzea, haien kontserbazioa bermatzeko. 
EI1.5 Produktuak fase guztietan, enkantera bitarte, kalteak minimizatzeko bete behar dituen hozte-kondizioak azaltzea. 
EI1.6 Gorabeheren parteak identifikatzea eta betetzea, araudia eta/edo kalitate plana kontuan hartuta. 

 
Edukiak: 
1.- Arrantzako produktuen deskarga eta manipulazioari buruzko araudia.  

- Arrantzako produktuen deskarga eta manipulazioari dagozkien arau higieniko-sanitarioak. Bestela, horrela ondo 
dago. 

- Arrantzako produktu fresko eta izoztuen identifikazio eta tratamendurako arauak.  
- Arrantzako produktuen hondakinen tratamendu egokia. 

2.- Arrainak eta itsaskiak manipulatzeko tekniken aplikazioa. 
- Arrantzako produktuen manipulazioa. 

 Harrera. 
 Garbiketa. 
 Sailkapena. 
 Pisaketa. 
 Biltegiratzea. 
 Erakusketa. 
 Enkantea. 

3.- Arrantzako produktuak deskargatzeko prozedurak. 
- Deskarga-eskaerak. 

 Erabiltzaile-agiria. 
 Atrakatzeko baimena. 
 Atrakatze-zerrenda. 
 Atrakatzeen eta lonjako posizioen plangintza. 

- Deskargatzeko baliabideak. 
 Troilak. 
 Sokateria mugikorra. 
 Baimendutako ontzi garbi eta higienizatuak. 
 Paletak. 
 Itsasoko ur higienizaturako mahukak. 
 Estaltzeko izotza. 
 Jasogailuak eta transpaletak. 
 Hondakinen edukiontziak. 
 Manipulatzaileen jantziak. 

4  Tenperaturen kontrola. 
- Produktu guztiei izotza gehitzea. 
- Lonjako tenperatura kontrolatzeko jarraibideak. 
- Neurgailuen kalibrazioa. 
- Tenperaturen eguneroko neurketa. 

5.- Kalitate-planaren kudeaketa. 
- Kontrol eta ikuskapen estrukturala eta instalazioena. 
- Produktuaren kontrola eta ikuskapena. 
- Langile manipulatzaileen kontrola. 
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- Instalazioetan, ekipoetan edo arrantzako produktuak manipulatzen dituzten langileen ohituretan aldaketak 
hautematea. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
ETIKETATZE-ERAGIKETEN IKUSKAPENA 
 
Kodea: UF0827 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0290_3ko LB3 lanbide-burutzapenarekin 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Araudiak eta/edo kalitate-planak etiketei eskatzen dizkien ezaugarri fisikoak eta bete beharrekoak aztertzea, etiketatze-
prozesua eta -tresnak eta dagozkien dokumentuen tramitazioa kontrolatuz. 

EI1.1 Arrantzako eta itsaski-bilketako produktu fresko eta izoztuen identifikazioari buruz indarrean dagoen eta 
etiketatzeko behar den araudia deskribatzea. 
EI1.2 Arrantzako eta itsaski-bilketako produktuen sailkapen eta etiketatzeari buruzko araudia interpretatzea, haiek 
behar bezala etiketatu ahal izateko. 
EI1.3 Indarrean dagoen araudia betetzeko, etiketek eduki behar dituzten neurriak eta espezifikazioak azaltzea. 
EI1.4 Etiketatzeari buruzko araudia ez ondo betetzeak berekin dakartzan ardurak deskribatzea, zigor posibleak 
ekiditeko. 
EI1.5 Espeziearen, kaxaren eta/edo erakustokiaren arabera, etiketak zer zonatan agertu behar duen jakitea, horri 
buruzko araudia betetzeko.   
EI1.6 Gorabeheren parteak identifikatzea, betetzea eta izapidetzea, araudia eta/edo kalitate plana kontuan hartuta. 

 
Edukiak: 
1. Arrantzako produktuak merkaturatzeari buruzko oinarriko arauaren garapena. 

- Lehenengoz saltzen diren produktuak.. Freskotasunaren kategoria. Gutxieneko kalibrazioa. Tamaina minimoa. 
2. "Loteen" seinalizazioa. 

- Kontzeptua. 
- Informazizio-errotuluak, -panelak eta -oholtxoak. 
- Informazioen tamaina. 

3. Etiketatzearen aplikazioa. 
- Diseinua eta neurriak. 
- Idatziz jaso beharreko espezifikazioak. 
- Trazabilitatea. 
- Izendapen komertzialak eta zientifikoak. 
- Salbuespenak. 
- Arau-hausteak eta zehapenak. 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
LONJEN ANTOLAMENDUKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0168 
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Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arrantzako produktuak biltegiratzen eta manipulatzen diren instalazioen eta ekipoen antolaketa eta zaintza higieniko-
sanitarioan parte hartzea 

EI1.1 Instalazioen aireztapena eta klimatizazioa begiratzeko behar diren kontrolak hautatzea. 
EI1.2 Zona, instalazio eta/edo ekipoen garbiketaren kontrolean parte hartzea, haien ezaugarriak kontuan hartuta. 
EI1.3 Garbiketa-lanak bukatu ondoren, materiala biltzeko lanak antolatzen eta kontrolatzen laguntzea, haiek 
segurtasunez biltegiratuz eta elikagaiak kaltetzea ekidinez. 

A2: Produktuak hartu ondoren, manipulatzaileak antolatzeko eta zaintzeko lanetan parte hartzea. 
EI2.1 Manipulatzaileen arropek arau higieniko-sanitarioak betetzen dituztela egiaztatzea. 
EI2.2 Produktua hartu ondorengo langileen jarduerak antolatzea, produktua ahalik eta gutxien honda dadin. 
EI2.3 Manipulatzaileen jantziei eta lanei eragiten dieten dokumentuak betetzea eta kudeatzea. 

A3: Hartutako produktuak aztertzea, kokatzea eta zaintzea. 
EI3.1 Produktuak lonjan banatzeko behar diren datuak biltzea, kantitateak, kalitateak eta "txandakako ordena" kontuan 
hartuta. 
EI3.2 Biltegiratutako salgaiak zaintzea, lapurtu ez dezaten edo kalterik egin ez diezaioten. 
EI3.3 Hartutako produktuen identifikazio-dokumentuak aztertzea, osatzea eta kudeatzea. 

A4: Hartutako produktuen kontrol legal eta sanitarioan parte hartzea. 
EI4.1 Aleen tamaina zehaztea eta araua betetzen duten ebaztea. 
EI4.2 Haien freskotasun-egoera identifikatzea. 
EI4.3 Laginketa egitea, ezarritako protokoloak kontuan hartuta. 

A5: Arrantzako produktuetarako etiketak erabiltzea, hartutako produktuen jatorriaren arabera. 
EI5.1 Hartutako produktuaren bereizgarrien arabera, etiketak identifikatzea. 
EI5.2 Etiketetan dauden erroreak hautematea 
EI5.3 Etiketak indarrean dagoen araudiaren arabera jartzen direla zaintzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI6.2 Lan-zentroko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti.  

 
Edukiak 
1.- Garbiketa-prozeduren aplikazioa. 

- Lanen aldizkakotasuna 
- Egiteko modua. 
- Eskura dauden baliabide tekniko eta mekanikoak. 
- Lanak egiten dituzten langileen zerrenda. 
- Garbiketa-produktuen fitxa teknikoak. 

2.- Manipulatzaileak antolatzeko eta zaintzeko jardueren deskribapena. 
- Laneko jantziak eta tresnak. 
- Higiene-jardunbide egokiak. 
- Produktuen deskarga eta lekuz aldatzea. 
- Produktua baliabide egokien bidez garraiatzea. 
- Dokumentuen kudeaketa. 

3.- Produktuak hartzeko jardueren garapena. 
- Atrakatzeen kudeaketa. 
- Espezie eta arrantza-tokien arabera azalera banatzea. 
- Dokumentuen kontrolak. 
- Portuko agenteak. 
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- Arrantza-portuko portu-poliziaren zerbitzua. 
4.- Produktuen kontrol legal eta sanitarioa egiteko tekniken aplikazioa. 

- Produktuarekin doazen etiketak egiaztatzea. 
- Ontziak egokiak diren eta garbiak dauden kontrolatzea. 
- Produktuaren ikuskapen bisuala eta/edo analitikoa. 
- Arrainen tamainaren neurketa arautzen duen araudia aplikatzea. 
- Laginak lortu ondoren, haiek nola zaindu behar diren. 

5.- Trazabilitate-prozedurak. 
- Etiketatze-eskakizuna bete behar duten arrantza-produktuak. 
- Merkaturatze-kateko zer fasetan izan behar den kontuan etiketatzea. 
-  Etiketetan agertu behar duten ekoizpen-metodoak eta aurkezpen-moduak. 
-  Kalibrazioaren kategoria minimoentzako aplikazeintasuna. 
- Lehenengo salmentan ontzian edo bilgarri berezietan erakusten diren arrantza-espezieen kasuak.   

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

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA ESKATZEN DEN LANBIDE-

ESPERIENTZIA  

MF0288_3 
Lonjen kudeaketa 

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

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

2 urte 

MF0289_3 
Lonjako produktuen 
kontrola 

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

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

2 urte 

MF0290_3 
Lonjan produktuak 
biltegiratzea eta 
erakustea 

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

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

2 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 Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
- 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) / 15 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Lonjen antolaketaren praktika-
tailerra 100 150 

 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Lonjen antolaketaren praktika-
tailerra  X  

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 
− Orri birakariak edo arbel digitala 
− Ikasgelako materiala 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
− Sareko eragiketak automatizatzeko software espezifikoa 

Lonjen antolaketaren praktika-tailerra 

− Arrainaren freskotasuna zehazteko materialak eta ekipoak: 
− 100 °C-ko lehortze-berogailua 
− Digestorea, 6 hodirekin 
− Lurrun-arrastre bidezko destilagailua  
− Koipe erauzgailua, 6 ontzirako 
− pH-metroa 
− Mufla, errautsak lortzeko, 700 °C-ko laneko tenperaturakoa 
− Izpi ultramorren/ikusgarrien espektrofotometroa 
− Balantza analitikoa 0-300 g (doitasuna 0,0001 g) 
− Balantza 0-3 kg (doitasuna 0,2 g) 
− Termometroa –24/+50 °C 
− Baheak 
− Zulagailu eramangarria 
− Birringailuak / Janaria txikitzeko makina 
− Errefraktometroa 
− Zentrifugoa 
− Buretak 
− Pipetak 
− Matraze aforatuak 
− Erlenmeyerrak 
− Arragoak 
− Prezipitatu-ontziak. 
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− Substantzia-pisua 
− Espektrofotometrorako ontziak 
− Beira-hagaxkak 
− Inbutuak 
− Guraizeak 
− Azpilak 
− Labanak 
− Eskalpeloak 
− Irabiagailu magnetikoa 
− Plaka berogailua 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera 
 
 



 

 



 

 

 




