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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
 IDENTIFIKAZIOA 



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
IZENA 
ARRAINAK, KRUSTAZEOAK ETA ZEFALOPODOAK GIZENTZEA 
 
KODEA 
MAPU0108 

 
LANBIDE-ARLOA 
Itsas eta arrantza-jarduerak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Akuikultura 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
MAP008_2 Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak gizentzea (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Arrain, krustazeo eta zefalopodoak gizentzea edo gizentze-prozesua gainbegiratzea, edozein motatako akuikultura-
ustiapenetan, eta behar den kalitatea lortzea, segurtasun, higiene, eta ingurumena babesteko kondizioak betez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0019_2: Uretako espezieak kaioletan gizentzea 
- UC0020_2: Uretako espezieak lehorreko instalazioetan gizentzea 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Arrainak, krustazeioak eta zefalopodoak gizentzen dituzten enpresa txiki, ertain eta handietan egiten du lan, 
besteren kontura 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak aurrez gizentzen eta gizentzen dituzten akuikulturaren sektorekoa da 
lanbide-prestakuntza hau 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
6321.001.3 Arrain-haztegiko langilea, oro har 
6321.002.2 Itsas haztegiko langilea, oro har 
6321.003.1 Gizentzeko arraien itsasoko uretako haztegiko langilea 
6321.003.1 Itsasoko uretan arrainak gizentzen dituen arrain-hazlea 
6321.004.0 Ur kontinentaletako arrain-haztegiko langilea / Ur kontinentaletako arrain-hazlea 
6321.007.3 Krustazeo-haztegiko langilea / Krustazeo-hazlea 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTCKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0261: Kaioletako hazkuntzen ekoizpen-
plana 60 

UF0262: Kaioletan gizentzeko teknikak, 
hazkuntza-motaren arabera. 80 MF0019_2 

Kaioletan gizentzea 170 

UF0263: Kaioletan hazitako azken 
produktua prestatzea 30 

UF0264: Lehorreko instalazio bateko 
ekoizpen-plana 60 

UF0265: Gizentzeko teknikak lehorreko 
instalazioetan 80 MF0020_2 

Lehorreko instalazioetan gizentzea. 170 

UF0266: Lehorreko instalazio bateko 
hazkuntzako azken produktuaren 
manipulazioa 

30 

MP0062 
Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak 
gizentzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak. 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 420 
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II LANBIDE-PROFILA  

1
2

 
1. gaitasun-atala 

URETAKO ESPEZIEAK KAIOLETAN GIZENTZEA 
 

2. gaitasun-atala 
URETAKO ESPEZIEAK LEHORREKO INSTALAZIOETAN 

 GIZENTZEA 
 



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
URETAKO ESPEZIEAK KAIOLETAN GIZENTZEA 
 
Kodea: UC0019_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Instalazioa eta ekipoak behar bezala dabiltzala eta jarduera egiteko behar diren materialak daudela ziurtatzea. 

BI1.1 Sareen inbentarioa berrikusten da, eta aldaketarik behar den erabaki; behar diren erosketak proposatzen dira. 
BI1.2 Amarradurak eta haien ainguratze-elementuak erabilera-egoera ezin hobean dauden begiratzen da, eta, enpresaren 
irizpideen arabera, haiek aldatzea edo eraldatzea erabakitzen da. 
BI1.3 Erabiltzen diren ekipo eta materialak aztertzen dira, eta, jardueraren eta hazkuntza-espeziearen arabera, erabiltzeko egoera 
ezin hobean daudela egiaztatzen da. 
BI1.4 Ekipo, ontzi osagarri eta sistema elektrikoen azterketa programatu egiten da, eta kontrol-orriak ikuskatuz egiten da 
azterketa hori. 

LB2: Ekoizpen-plana kudeatzea, baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuz. 
BI2.1 Mendean dituen langileek jantzi eta babes-ekipo egokiak dituzte eta behar bezala erabiltzen dituzte jarduerak irauten duen 
denbora guztian. 
BI2.2 Ekoizpen-datuak prozesatu egiten dira, arauen arabera, ondoren nagusientzako txostenak egiteko. 

LB3: Indibiduoak jasotzeko eta estabulatzeko jarduerak gainbegiratzea, koordinatzea eta/edo egitea, ezarritako 
protokoloen arabera. 

BI3.1 Protokoloetan deskarga egiteko ezarrita dauden baliabideak gainbegiratu egiten dira ikusiz eta dokumentuei dagokienez, 
kondizio ezin hobeetan daudela egiaztatzeko.  
BI3.2 Jasotako indibiduoak estabulatu egiten dira ekoizpen-planean ezarritako hazkuntza-kondizioetan. 

LB4: Biomasaren elikadura, hazkundearen kontrola eta banaketa ikuskatzea eta/edo lan horiek egitea, ezarritako 
protokoloen arabera, eta bere eskumeneko erabakiak hartzea. 

BI4.1 Populazioaren elikadura aurrez ezarritako irizpideen arabera erabakitzen da, eta finkatutako elikagai-mota eta -kantitatea 
behar bezala ematen gainbegiratzen da. 
BI4.2 Sailkapenak eta banaketak enpresak ezarritako irizpide espezifikoen arabera programatzen dira. 
BI4.3 Uren parametro fisiko-kimikoak neurtzeko laginketa denbora eta modu egokian egiten da. 
BI4.4 Inbetarioetako espezifikazioak eta biltegiko edukia bat datozen begiratzen da, zer erosi behar den proposatzen da eta 
biltegiratutako elikagaiak behar bezala txandakatzen direla egiaztatzen da. 
BI4.5 Janontzi automatikoak begiratzen dira, ezarritako elikagai-kantitatea ematen duten ikusteko, eta, behar denean, doikuntzak 
egiteko. 

LB5: Arazo patologikoen adierazleak hautematea eta ezarritako protokoloen arabera behar diren prebentzio- eta kontrol-
neurriak gainbegiratzea edo aplikatzea, aldez aurretik nagusiei horren berri emanda. 

BI5.1 Patologiak daudela adieraz lezaketen kanpoko sintomak eta portaera-asaldurak detektatzen dira eta lehenbailehen ematen 
zaio haien berri arduradunari. 
BI5.2 Hildakoak kentzeko eta zenbatzeko eragiketak jarraibideen arabera egiten direla gainbegiratzen da, datuak aztertuz eta 
aldaketa larriak daudenean nagusiei jakinaraziz. 
BI5.3 Neurri prebentiboak eta tratamendu terapeutikoak ezarritako protokoloen arabera aplikatzen dira. 
BI5.4 Tratamenduen liburua indarrean dagoen araudia betez ondo osatua dagoela egiaztatzen da. 

LB6: Azken produktua ateratzeko, hautatzeko eta sailkatzeko jarduerak programatzea, egitea eta/edo ikuskatzea, eta 
prozesatzeko edo merkaturatzeko prestatzea. 

BI6.1 Produktua merkaturatzeko ateratze- eta uzta-jarduerak ezarritako protokoloak bete ditzaten antolatzen eta gainbegiratzen 
dira. 
BI6.2 Azken produktuaren hautaketa eta sailkapenak ezarritako kalitate-kontrolak eta salmenta-aurreikuspenak betetzen dituzten 
ikuskatzen da. 
BI6.3 Produktua  ezarritako prozeduren arabera prestatzen da. 
BI6.4 Produktuaren kalitateari buruzko erreklamazioak aztertu eta erreklamazioaren egokitasuna azaltzen duen txostenak egiten 
dira. 
 

Lanbide-testuingurua 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Hazkuntza-ingurunea neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoak. Indibiduoak biltzeko, laginak hartzeko, ontziz aldatzeko eta 
sailkatzeko ekipoak. Hozte-ekipoa. Informatika-ekipoa. Laborategiko materiala. NBEak. Tratamendu terapeutikoak edo 
prebentiboak aplikatzeko ekipoak. Garbitzeko eta desinfektatzeko materiala eta produktuak. Sareak garbitzeko makina. 
Sareak. Elikatzeko ekipoak: elikagailuak / elikagai-dosifikagailuak. Ontzia (nagusia eta/edo osagarria). 10 
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Lanaren emaitza edo produktuak 
Tamaina komertzialeko indibiduo kontsumigarriak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresako ekoizpen-plana. Espeziea hazteko kondizioak. Instalazio, ekipo eta makineriaren ezaugarriak eta mantentze-
lanak. Ekipoen eta materialen inbentarioak. Marea-taulak. Hazkunde- eta elikadura-estandarrak. Enpresaren kalitate-
irizpideak.  
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
URETAKO ESPEZIEAK LEHORREKO INSTALAZIOETAN GIZENTZEA 

 
Kodea: UC0020_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak 
LB1: Instalazio erabilgarriak eta jarduerarako behar diren ekipo eta material guztiak prest izatea. 

BI1.1 Intalazioak ezarritako prozeduren arabera garbi eta martxan daudela egiaztatzen da, eta, behar bada, neurri 
zuzentzaile egokiak aplikatzen dira. 
BI1.2 Instalazio elektrikoaren eta ur-horniduraren kontsumoak aurrez aurretik ezarritako estandarrekin bat datozela 
egiaztatzen da. 
BI1.3 Instalazioen desinfekzioa behar den garaian eta moduan egin dela eta ezarritako protokoloei jarraitu zaiela 
egiaztatzen da. 
BI1.4 Jarduerari ekiteko eta hura garatzeko behar diren material eta ekipoen inbentarioa gainbegiratzen da, 
egiaztatzen da behar bezala egin eta eguneratu dela, eta, behar denean, erosketa berriak egitea proposatzen da. 

LB2: Ekoizpen-plana kudeatzea, baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuz. 
BI2.1 Mendeko langileek ondo koordinatuta egiten dituzte lanak, ekoizpenean desdoikuntzak ekidinez, lan-planeko 
helburuak lortzeko. 
BI2.2 Laneko programan ezarritako eragiketak egiten dira,  barneko araudia, ingurumena babestekoa eta laneko 
arriskuena betez. 
BI2.3 Ekoizpen-datuak prozesatu egiten dira arauen arabera, eta egoeraren analisi bat egiten da, ondoren 
nagusientzako txostenak egiteko. 

LB3: Indibiduoak jasotzeko eta estabulatzeko jarduerak koordinatzea, gainbegiratzea eta/edo egitea, protokoloen 
arabera. 

BI3.1 Jasotako indibiduoak hornitzailearekin aurrez ezarritako kantitate-, tamaina- eta kalitate-estandarrekin bat 
datozela egiaztatzen da, behar diren laginketak eginez. 
BI3.2 Jasotako indibiduoak estabulatu egiten dira ekoizpen-planean ezarritako hazkuntza-kondizioetan. 

LB4: Parametro fisiko-kimiko, elikadura eta biomasaren hazkunde eta banaketaren kontrola ikuskatzea eta/edo lan 
horiek egitea, ezarritako protokoloen arabera, eta bere eskumeneko erabakiak hartzea. 

BI4.1 Laginketa toki, garai eta modu egokian egin da, hazkuntza-kondizioak analizatzeko eta egiaztatzeko. 
BI4.2 Neurketetan lortutako emaitzak aztertu eta balio estandarrekin konparatzen dira, behar diren aldaketak egiten 
dira prozedurekin bat etorriz, eta nagusiei gorabehera larrienen berri ematen zaie. 
BI4.3 Elikagaiak ematean, garaia, tamaina eta kantitatea bat datoz ezarritako protokoloekin. 
BI4.4 Pisuaren eta tamainaren laginketak maiztasun egokiarekin egiteko programatzen dira eta hala egiten dira, eta 
protokoloen arabera dagozkion erabakiak hartzen ditu. 
BI4.5 Laginketen emaitzen arabera, sailkapenak, banaketak eta salmenta-aurreikuspenak programatzen dira, eta 
emaitza eta aurrez ezarritako dentsitateak bat datozen ikusten da. 
BI4.6 Janontzi automatikoek ondo ematen dute aurrez ezarritako elikagaia, eta, behar bada, doikuntzak egiten dira. 

LB5: Arazo patologikoen adierazleak hautematea eta ezarritako protokoloen arabera behar diren prebentzio- eta kontrol-
neurriak gainbegiratzea edo aplikatzea, aldez aurretik nagusiei horren berri emanda. 

BI5.1 Hildako indibiduoak eta patologia-sintomak dituztenak kentzeko eta zenbatzeko eragiketak datuak aztertuz 
egiten diren eta heriotza-tasa handituz gero nagusiari jakinarazten zaion gainbegiratzen da. 11 
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BI5.2 Analisiak egiteko laginketa behar den garaian eta moduan egin dela eta ezarritako protokoloei jarraitu zaiela 
egiaztatzen da. 
BI5.3 Beharrezko tratamenduak dosi, modu eta garai egokian ematen dira, jasotako argibideei jarraituz, eta haien 
segimendua egiten da, indibiduoen egoerari erreparatuz. 
BI5.4 Tratamenduen liburua indarrean dagoen araudia betez ondo osatua dagoela egiaztatzen da. 

LB6: Azken produktua ateratzeko, hautatzeko eta sailkatzeko prozesua planifikatzea, egitea eta/edo ikuskatzea, eta 
ondo merkaturatzeko prestatzea. 

BI6.1 Produktua merkaturatzeko, haren bilketa aurrez ezarritako irizpideak betez eta produktuaren kalitatea ondo 
mantenduz egiten diren gainbegiratzen da. 
BI6.2 Produktua merkaturatzeko barau-kondizioak barneko protokoloak betez ezarri direla egiaztatzen da. 
BI6.3 Produktua higiene-kondizio egokietan maneiatzen da, dagokion araudia betez, eta produktuaren kalitatea 
mantenduz. 
BI6.4 Produktuaren kalitateari buruzko erreklamazioak aztertu eta erreklamazioaren egokitasuna azaltzen duen 
txostenak egiten dira. 

 
Lanbide-testuingurua 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Hazkuntza-ingurunea neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoak. Indibiduoak biltzeko, laginak hartzeko, ontziz aldatzeko eta 
sailkatzeko ekipoak. Informatika-ekipoa. Hozte-ekipoa. Laborategiko materiala. NBEak. Tratamendu terapeutikoak edo 
prebentiboak aplikatzeko ekipoak. Garbitzeko eta desinfektatzeko materiala eta produktuak. Elikatzeko ekipoak: 
elikagailuak / elikagai-dosifikagailuak. Itsasontzia 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Tamaina komertzialeko indibiduo kontsumigarriak 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresako ekoizpen-plana. Espeziea hazteko kondizioak. Instalazio, ekipo eta makineriaren ezaugarriak eta mantentze-
lanak. Ekipoen eta materialen inbentarioak. Marea-taulak. Hazkunde- eta elikadura-estandarrak. Enpresaren kalitate-
irizpideak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 

1
2

1. prestakuntza-modulua:  
KAIOLETAN GIZENTZEA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

LEHORREKO INSTALAZIOETAN GIZENTZEA 
 

3. prestakuntza-modulua:  

3ARRAINAK, KRUSTAZEOAK ETA ZEFALOPODOAK GIZENTZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

  



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. prestakuntza-modulua:  
KAIOLETAN GIZENTZEA  
 

1 
Kodea: MF0019_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0019_2: Uretako espezieak kaioletan gizentzea 
 
Iraupena: 170 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
KAIOLETAKO HAZKUNTZEN EKOIZPEN-PLANA 
 
Kodea: UF0261 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Espezie bakoitzaren ekoizpen-planaren garapena hazkuntzaren faseetara egokitzea. 

EI1.1 Ustiategi akuikola motak espezie jakin baten gizentzearekin erlazionatzea, kaioletako akuikulturaren abantailak eta 
eragozpenak adieraziz.  
EI1.2 Ekoizpen-prozesua deskribatzea, hura fasetan, eragiketatan eta zereginetan banatuz. 
EI1.3 Kaiola flotatzaileen kokapenari dagokionez, bilatzea zer kausa-erlazio dagoen ingurumen-inpaktuaren eraginarekin 
eta itsasoko ezaugarri fisikoekin.  
EI1.4 Deskribatzea zer ezaugarri edo neurri izan behar dituen instalazio batek ekoizpen jakin baten beharrei 
erantzuteko, eta instalazio horri laguntzeko lehorrean zer instalazio behar diren. 
EI1.5 Ekoizpen-jardueren kronograma bat egitea, emandako dokumentazioa kontuan hartuta. 
EI1.6 Hazkuntza baten kasu praktiko batean: 

-  Instalazioaren egitura-elementuen eskema bat egitea. 
-  Sareen inbentarioa ikuskatzea eta behar diren erosketak proposatzea. 
-  Instalazioaren puntu kritiko posibleen zerrenda egitea. 
-  Ekipo, ontzi osagarri eta sistema elektrikoak aztertzea, ezarritako protokoloei jarraituz. 
-  Instalazio, ekipo, erreminta eta materialen erabilerako mantentze-lanen programa bat egitea. 
-  Ekoizpen-datuak erregistratzea eta daturik garrantzitsuenak identifikatzea. 
-  Datu garrantzitsuak hautatzea, ekoizpen-planaren aplikazioari buruzko txostenak egiteko. 

A2: Laneko programa antolatzea, zer material, ekipo eta langile behar diren kontuan hartuta. 
EI2.1 Haztegi baten eskema edo planoa egin, eta adierazi non dauden hazkuntza-eremuak, makinak eta beharrezko 
instalazioak. 
EI2.2 Hazkuntzaren fase bakoitzean protokoloak aplikatzeko dauden material-behar egokien inbentarioa egitea. 
EI2.3 Beharrezko ekoizpen-jardueren programazio bat egitea, dagokion Gantten diagramaren bidez. 
EI2.4 Instalazioen eta ekipoen erabilerari dagozkion segurtasun- eta higiene-beharrak identifikatzea. 
EI2.5 Instalazioetako langileek egin beharreko lanak deskribatzea. 
EI2.6 Kasu praktiko batean: 

-  Erabilgarri dauden baliabideak eta langileak kontuan hartuz egitekoak banatzea eta sinkronizatzea. 
-  Hazkuntza-faseen garapena laburbiltzen duten egoera-orriak egitea. 
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Edukiak: 
1. Akuikultura ekoizpen-sistema:  

-  Kaioletako akuikultura. Beste akuikultura-mota batzuekin dituen aldeak. Kaioletako akuikultura-ustiapen bat jartzea, 
beste akuikultura-mota batzuekin alderatuta. 

-  Kaioletako akuikulturaren gaur egungo egora. Hazkuntza-espezieen taxonomia. 
-  Kaioletako akuikulturaren bilakaera. 
-  Kaioletako akuikulturari aplikatzen zaion araudia. 
 

2. Kaioletako hazkuntza-instalazioak 
-  Kaiola flotatzaileen kokapena aukeratzeko irizpideak: 

o Uren kalitatea 
o Urak berritzea 
o Olatuak 
o Sakonera 
o Haizea 
o Beste jarduera batzuetako erabilerekiko bateragarritasuna 
o Inguruneko biodibertsitatearen azterketa 

-  Instalazioen kokalekuari aplikatzen zaion legedia  
-  Hazkuntzako egitura-motak: kaiola flotatzaileak eta ur azpiko kaiolak 

o Hazkuntza-instalazioen egitura-elementuak 
o Hazkuntza-sistema desberdinen flotagarritasuna. 
o Kaiolak ainguratzeko sistemak: ainguratze-sistemak eta ainguratzea osatzen duten elementuak  
o Sare-motak eta garbiketa-sistemak. 
o Zefalopodoak hazteko sistemak 

-  Kaioletan hazteko ekipoak: 
o Sailkagailuak  
o Elikadura-sistemak: plataformak eta elikagailu automatikoak 
o Sareak garbitzeko makinak 
o Faktore abiotikoen neurgailuak 
o Ontziz aldatzeko ponpak 
o Txertatzeko ekipoak 

- Uzta biltzeko ekipoak 
- Lehorreko instalazio osagarriak: sare-biltegia, pentsu-biltegia, laborategia, eta abar. 
Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipoak eta produktuak. 
-  Itsasontziak: laneko ontziak, ontzi osagarriak eta uzta biltzeko ontziak 
-  Instalazioak zaintzeko eta kontrolatzeko sistemak 
-  Instalazio flotatzaileetako laneko arriskuen prebentzioa. NBEak 
-  Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipoak eta produktuak 
 

3. Kaiola bateko instalazioen eta ekipoen erabilerako mantentze-lanak.  
-  Erabilerako mantentze-lanen kronogramen sinkronizazioa, Gantten diagrametan 
-  Sareetako inkrustakorren aurkako tratamendua 
-  Sareak edo hazkuntzako beste egitura batzuk konpontzea 
-  Ingurumena babesteko araudia 
-  Materialak birziklatzea 
 

4. Ekoizpenaren programazioa 
-  Ekoizpen-planak egiteko irizpideak. Oinarrizko kontzeptuak 
-  Ekoizpen-planak interpretatzea 
-  Instalazioak dimentsionatzea.  
-  Hazkuntzako espezie desberdinei dagozkien lanen sekuentziazioa 
-  Gantt-en diagramak. Egiteko eta interpretatzeko metodoak 
-  Hazkuntzan parte hartzen duten giza baliabideen organigrama eta funtzioak 
-  Ekoizpenaren erregistroko eta kontroleko elementuak. Egoera-orrien prestaketa 
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5. Hazkuntza-kaiolen instalazio baterako inbentarioen kontrola 
-  Ekipoak eta materialak biltegiratzeko sistemak 
-  Kontrol-taulak: izakinak, altak eta bajak 
-  Ekipo, material eta elikagaiak berritzeko sistemak 

 
 
1.2. prestakuntza-atala 
KAIOLETAN GIZENTZEKO TEKNIKAK, HAZKUNTZA-MOTAREN ARABERA 
 
Kodea: UF0262 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Indibiduoak jasotzeko eta estabulatzeko prozesua egitea, hazkuntza-motaren arabera.

EI1.1 Hazkuntza-espezie desberdinen kalitate-irizpideak deskribatzea.
EI1.2 Indibiduoak behar bezala estabulatzeko parametro fisiko-kimikoak identifikatzea.
EI1.3 Dimorfismo sexuala duten espezieetan haren ezaugarriak deskribatzea, hari antzematea hazkuntzarako 
garrantzitsua denean.
EI1.4 Indibiduoak espeziearen arabera ondo estabulatzeko behar diren baliabideak eta instalazioak deskribatzea.
EI1.5 Indibiduoak estabulatzeko kasu praktiko batean: Edukiak 

- Indibiduoen egoera anormalei antzematea. 
- Bolumen-unitate bakoitzeko zenbat indibiduo estabulatu kalkulatzea. 
- Hazkuntza-parametroak finkatzea eta erregistratzea. 

A2: Aurrez gizentzeko eta gizentzeko teknikak aplikatzea, eta teknika horiek ondo aplikatu diren ebaluatzea. 
EI2.1 Kaioletan gizentzeko sistemak deskribatzea. 
EI2.2 Jaula-mota desberdinak bereiztea. 
EI2.3 Organismoak kaioletan gizentzeko erabiltzen diren sare-motak deskribatzea. 
EI2.4 Hazkuntzaren kondizio fisiko-kimikoak eta dentsitate optimoak identifikatzea, ekoizpen-fase desberdinetan. 
EI2.5 Sareak aldatzeko sistemak edo hazkuntzako egiturak azaltzea. 
EI2.6 Organismoak kaioletan gizentzeko erabiltzen diren pentsu-motak deskribatzea. 
EI2.7 Elikadura-sistemak identifikatzea. 
EI2.8 Elikadura-taulak interpretatzea. 
EI2.9 Kaioletako laginketa-, sailkapen- eta banaketa-motak edo -sistemak definitzea. 
EI2.1 Kaioletan gizentzeko kasu praktiko batean: 

- Indibiduoen elikagaia prestatzea eta ematea. 
- Indibiduoen tamainaren eta pisuaren laginketa egitea. 
- Hazkuntza-dentsitatea kalkulatzea. 
- Hazkuntza-aldiko hazkundea eta heriotza-tasa kalkulatzea. 
- Banaketak edo sailkapenak egiteko une egokia erabakitzea prozedura estatistikoetan oinarrituta. 
- Sareak edo egiturak protokoloak aplikatuz aldatzea. 

EI2.11 Jardueran sortzen diren hondakinak identifikatzea eta haiek kudeatzeko prozedurak deskribatzea. 
A3: Prozesu patologikoei antzematea eta ezarritako protokoloen arabera prebentzio- eta kontrol-neurriak aplikatzea. 

EI3.1 Instalazio, material eta ekipoek behar bezala erabili ahal izateko bete behar dituzten higiene- eta profilaxi-
espezifikazioak deskribatzea. 
EI3.2 Anomalia patologikoak eta gaixotasunekin loturaren bat izan dezaketen egoera anormalak identifikatzea 
EI3.3 Gaixotasunen prebentzio- eta kontrol-metodoen zerrenda egitea. 
EI3.4 Analizatzeko laginak lortzeko, prestatzeko eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko metodoak deskribatzea. 
EI3.5 Gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko kasu praktiko batean: 

- Hildako indibiduoetan edo hilzorian daudenetan sintoma nagusiak identifikatzea. 
- Tratamendu egokiak prestatzea eta aplikatzea, ezarritako protokoloen arabera. 
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- Indibiduoen laginak hartzea eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko prestatzea. 
EI3.6 Instalazioetatik indibiduoek ihes egiteak ingurumenean izan ditzakeen ondorio kaltegarrien zerrenda egitea 

 

Edukiak: 
1.  Instalazio flotatzaileetan hazten diren espezieen biologia  

-  Hazkutnza-espezieen ezaugarri orokorrak: izokina, urraburua, lupia, bisigua, hegalaburra, erreboiloa, amuarraina eta 
olagarroa 

-  Morfologia eta barneko anatomia 
-  Hazkuntza-espezieek hazkuntzaren fase desberdinetan dituzten behar fisiko-kimikoak 

 
2. Kaioletan aurrez gizentzea eta gizentzea 

- Hazkuntza-sistemak: Estentsiboa, erdiintentsiboa eta intentsiboa 
-  Aurrez gizentzea: 

o Instalazioak  
o Arrainkumeen hornikuntza-sistemak. 
o Garraiatzeko eta ontziz aldatzeko sistemak 
o Indibiduoen kalitate-irizpideak. 
o Arrainkumeen estabulazio- eta mantentze-kondizioak. 

-  Gizentzea: 
o Instalazioak: 
o Sare-motak eta haien konposizioa 
o Sareak edo kaioletako hazkuntzan erabiltzen diren beste egitura batzuk aldatzeko sistemak 
o Sareen garbiketa 
o Indibiduoak garraiatzeko sistemak 
o Loteak ontziz aldatzeko sistemak  
o Espezie komertzialen hazkuntzen ezaugarriak. 

-  Faktore abiotikoak: neurketa-sistemak eta datuen erregistroa. 
-  Egitura flotatzaileetan hazitako espezieen elikadura 

o Hazkuntza-espezie desberdinen elikadura-beharrak. 
o Pentsu-motak eta haien ezaugarriak: pentsu hezeak, erdihezeak eta lehorrak. 
o Pentsuen fabrikazioa: Erabiltzen diren lehengaiak eta teknologia. 
o Elikadura-taulak 
o Elikadura-jarraibideak 
o Elikadura-sistemak: eskuzkoa eta automatikoa (plataformak, elikagailu automatikoak...) 
o Elikadura kontrolatzeko sistemak: urpeko kamerak eta elikadura kontrolatzeko sistema informatikoak 

-  Instalazioaren urruneko kontrola 
-  Biomasaren kontrola: 

o Biomasa eta karga kontzeptuak. 
o Laginketa-teknikak: despiskatzeko sistemak 
o Elikagaiaren hazkunde- eta konbertsio-indizea  
o Hazkunde-kurbak 
o Sailkatzeko eta banatzeko sistemak 
o Biomasa zenbatesteko sistemak  

-  Formularioak betetzea eta interpretatzea. 
-  Ingurumen-alderdien identifikazioa eta minimizazioa. 
-  Instalazioetako laneko arriskuen prebentzioa: 

o Instalazioetako arrisku ohikoenei antzematea 
o Norbera babesteko ekipoak eta neurriak 
o Gorputzeko kalte motak eta lehen laguntzak  
o Larrialdi-egoeretako jarduerak 
 

3.  Egitura flotatzaileetako espezieen gaixotasun nagusien prebentzioa eta kontrola.  
-  Prebentzio-neurri orokorrak:  

o Instalazioen manipulazioa eta mantentze-lanak: instalazioen aldizkako desinfekzioa eta garbiketa 
o Uraren eta elikagaien kalitate-kontrolaren garrantzia 
o Inportazioen eta mugimenduen kontrolaren garrantzia 17 
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-  Stocken ohiko segimendua 
o Hildakoak kentzea eta haien kudeaketa 
o Animalia basatien kontrola 

-  Estresa kontzeptua eta haren kudeaketa 
-  Gaixotasunen sailkapena: infekziosoak eta ez-infekziosoak. 
-  Gaixotasunen transmisioa: horizontala eta bertikala 
-  Kaioletako hazkuntzari eragiten dioten gaixotasun nagusien sintomatologia eta tratamendua 
-  Mikrobiologiako alderdi orokorrak, kaioletako hazkuntzari aplikatuak 
-  Indibiduoen eta uraren laginak hartzeko, tratatzeko eta bidaltzeko protokoloak 
-  Terapeutika: Bainuko eta ahotiko tratamenduak 
-  Txertaketa. Administrazio-motak: injekzioa 
-  Kaioletako akuikulturan farmakoak aplikatzeko protokoloak 

 
 
1.3. prestakuntza-atala 
KAIOLETAN HAZITAKO AZKEN PRODUKTUA PRESTATZEA 
 
Kodea: UF0263 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kaioletan hazitako azken produktua merkaturatzeko prestatzea. 

EI1.1 Kaiolako indibiduoak ontziratu edo merkaturatu aurretik haiekin egin beharreko manipulazio-prozesuak 
deskribatzea. 
EI1.2 Manipulazio-eragiketetan kalitate-aldaketak kontrolatzeko kontuan izan behar diren neurriak deskribatzea. 
EI1.3 Kontserbazio-metodoak deskribatzea, espezieak eta garraio-kondizioak kontuan hartuta. 
EI1.4 Kaioletan hazitako indibiduoen komertzializazioko kasu praktiko batean: 

- Indibiduoen uzta biltzea, ezarritako kalitate-irizpideak kontuan hartuta. 
- Produktua merkaturatzeko prestatzea. 

EI1.5 Produktuaren hilketa eta kontserbazioan erabiltzen diren jardunbide okerrek ingurumenean izan dezaketen 
eragina deskribatzea. 

 

Edukiak: 
1. Kaioletan hazitako azken produktua prestatzea  

-  Kaioletako despiskatze-sistemak 
-  Kaioletatik datorren azken produktuaren kalitate-protokoloak 
-  Hiltzeko sistemak: izotzarekin eta urpeko fusilarekin 
-  Kaioletatik paketatze-gelara garraiatzeko kondizioak 
-  Kaioletan hazitako produktua paketatzeko eta etiketatzeko sistemak 
-  Produktuaren kontserbazioan hotz-katea mantentzeak duen garrantzia 
-  Kaioletako azken produktuaren prestaketako laneko arriskuen prebentzioa: 
- Arrisku ohikoenei antzematea Ekipoen eta makineriaren erabileran kontuan izan behar diren neurriak. 
- Segurtasun-arauak. Norbera babesteko ekipoak eta neurriak 
 

2. Kaioletako produktuen elikadura-higienea 
-  Araudi higieniko-sanitarioa 
-  Produktuak oker erabiltzearen ondorio diren arrisku sanitarioak 
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3. Kaioletako ingurumen-alderdiak 
-  Ingurumen-alderdien identifikazioa. 
-  Hondakinen tratamendua: plastikoak, indibiduo hilak, produktu kimikoak, sareak, sokak, itsasontzietako hondakinak, 

epibonteak. 
-  Kaiolei dagokien ingurumen-araudia 
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2. prestakuntza-modulua:  
LEHORREKO INSTALAZIOETAN GIZENTZEA 
 
Kodea: MF0020_2 

2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0020_2: Uretako espezieak lehorreko instalazioetan gizentzea 
 
Iraupena: 170 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
LEHORREKO INSTALAZIO BATEKO EKOIZPEN-PLANA 
 
Kodea: UF0264 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Espezie bakoitzaren ekoizpen-plana hazkuntzaren faseetara egokitzea. 

EI1.1 Ustiategi akuikola motak espezie jakin baten gizentzearekin erlazionatzea, lehorreko akuikulturaren abantailak eta 
eragozpenak adieraziz. 
EI1.2 Ekoizpen-prozesua interpretatzea, hura fasetan, eragiketatan eta zereginetan banatuz. 
EI1.3 Instalazioaren ezaugarriak deskribatzea, ekoizpen jakin baten beharrei erantzun diezaien. 
EI1.4 Hazkuntza baten kasu praktiko batean: 

- Hazkuntza-eremuak, makinak eta instalazioak ageri diren eskema bat egitea. 
- Ekoizpen-jardueren programa bat egitea, ezarritako protokoloak kontuan hartuta. 
Erabilerako mantentze-lanetako jarduerak deskribatzea eta mantentze-lan espezializatuetako zereginetatik 

desberdintzea. 
- Ekoizpen-datuak erregistratzea eta daturik garrantzitsuenak identifikatzea. 
- Emandako dokumentazioan oinarrituta txostenak egitea. 

A2: Laneko programa egokitzea, zer material, ekipo eta langile behar diren kontuan hartuta. 
EI2.1 Hazkuntza-fase bakoitza behar diren baliabide biologiko eta materialekin eta giza baliabideekin erlazionatzea. 
EI2.2 Beharrezko ekoizpen-jardueren programazio bat egitea, dagokion Gantten diagramaren bidez. 
EI2.3 Instalazioetako langileek egin beharreko lanak deskribatzea. 
EI2.4 Lehorreko instalazio bateko lan-antolakuntzako kasu praktiko batean: 

- Erabilgarri dauden baliabideak eta langileak kontuan hartuz egitekoak banatzea eta sinkronizatzea. 
- Hazkuntza-faseen garapena laburbiltzen duten egoera-orriak egitea. 
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Edukiak: 
1. Akuikulturaren garapena lehorreko instalazioetan  

-  Akuikultura-motak: iraupenekoa, komertziala eta birpopulatzekoa. 
-  Lehorreko akuikulturaren gaur egungo egora: Hazkuntza-espezieen taxonomia 
-  Lehorreko jarduera akuikolari dagokion legedia 
 

2. Lehorreko instalazioetan gizentzeko hazkuntza-instalazioak. 
- Hazkuntza-egiturak. Hazkuntzarako tangak eta putzuak. Materiala eta diseinua 
-  Ura hartzeko sistemak eta ponpa-motak 
-  Ura banatzeko sistemak: ubide irekia edo hodi itxia 
-  Uraren tratamendua: 

o Iragazpen larria 
o Dekantazioa 
o Ura iragazteko sistema mekanikoak 
o Ura birziklatzeko sistemak: iragazpen mekanikoa, iragazpen biologikoa, urea-bereizlea, uraren tratamendu 

termikoa. 
o Ura esterilizatzeko sistemak: UVA izpiak, ozonoa 

-  Aireztapena eta oxigenazioa 
o Puzgailu-motak 
o Emaria eta oxigeno-beharrak 
o Oxigenazio-sistemak 
o Oxigeno-maila kontrolatzeko sistema automatikoak 

-  Lehorreko instalazioetako hazkuntza-ekipoak: 
o Sailkagailuak  
o Elikadura-sistemak 
o Faktore abiotikoen neurgailuak 
o Ontziz aldatzeko ponpak 
o Uzta biltzeko ekipoak 
o Txertatzeko ekipoak 

-  Alarmak kontrolatzeko automatismoak eta sistemak 
-  Instalazio elektrikoaren segurtasun-sistema: ekipo elektrogenoak 
-  Txorien kontrako eta zaintzako kontrol-sistemak 
-  Garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko ekipoak eta produktuak 
Instalazioen eta ekipoen erabilerako mantentze-lanak. 

o Lehorreko instalazioetako erabilerako mantentze-lan oinarrizkoak. 
o Produktuak eta materialak 
o Ingurumena babesteko araudia 
o Materialak birziklatzea.  

-  Lehorreko instalazioetako laneko arriskuen prebentzioa: 
o NBEak 
o Dagokion legeria. 

 
3. Lehorreko instalazio bateko ekoizpenaren programazioa 

-  Lehorreko instalazio bateko ekoizpen-planak egiteko oinarrizko kontzeptuak. 
-  Ekoizpen-planak interpretatzea 
-  Lehorreko instalazioak dimentsionatzea. 
-  Lanen sekuentziazioa, lehorreko hazkuntza-sistemaren eta espezieen arabera 
-  Gantt-en diagramak. Egiteko eta interpretatzeko metodoak 
-  Hazkuntzan parte hartzen duten giza baliabideen organigrama eta funtzioak 
-  Ekoizpenaren erregistroko eta kontroleko sistemak. Egoera-orrien prestaketa 
 

4. Lehorreko instalazio bateko inbentarioen kontrola 
-  Ekipoak, materialak, produktu kimikoak eta elikagaiak biltegiratzeko sistemak 
-  Kontrol-taulak: izakinak, altak eta bajak 
-  Ekipoak, materialak, produktu kimikoak eta elikagaiak berritzeko sistemak 
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2.2. prestakuntza-atala 
GIZENTZEKO TEKNIKAK LEHORREKO INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0265 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Indibiduoak jasotzeko eta estabulatzeko prozesua egitea, hazkuntza-motaren arabera. 

EI1.1 Indibiduoen kalitatearen irizpideak interpretatzea, protokoloetan ezarritako irizpideei jarraituz. 
EI1.2 Indibiduoak behar bezala estabulatzeko parametro fisiko-kimikoak identifikatzea. 
EI1.3 Indibiduoak estabulatzeko kasu praktiko batean: 

- Ezarritako protokoloei jarraituz aklimatazioa egitea. 
- Indibiduoen portaera anormalei antzematea. 
- Tamainaren eta pisuaren laginketa bat egitea. 
- Hazkuntza-parametroak finkatzea, erregistratzea eta interpretatzea. 

A2: Aurrez gizentzeko eta gizentzeko teknikak aplikatzea, eta haien bilakaera interpretatzea. 
EI2.1 Gizentze-sistemak deskribatzea. 
EI2.2 Hazkuntzaren parametro fisiko-kimikoak eta dentsitate optimoak identifikatzea, ekoizpen-fase desberdinetan. 
EI2.3 Ura oxigenatzeko sistemak deskribatzea. 
EI2.4 Pentsu-moten zerrenda egitea, eta haien arteko aldeak adieraztea. 
EI2.5 Elikadura-sistemak identifikatzea. 
EI2.6 Parametroak neurtzeko kasu praktiko batean: 

- Hazkuntza-parametroak neurtzea, erregistratzea eta interpretatzea. 
- Hazkuntza-motaren eta ezarritako protokoloen arabera ur-emaria doitzea. 

EI2.7 Lehorreko instalazio bateko gizentze-kasu praktiko batean: 
- Indibiduoen elikagaia prestatzea eta ematea. 
-  Pentsuen inbentarioa ikuskatzea eta behar diren erosketak proposatzea. 
- Indibiduoen tamainaren eta pisuaren laginketa egitea. 
- Hazkuntza-dentsitatea kalkulatzea. 
- Elikadura-taulak erabiliz elikadura-tasa ezartzea. 
- Hazkuntza-aldiko hazkundea eta heriotza-tasa kalkulatzea. 
- Banaketak edo sailkapenak egiteko une egokia zehaztea. 
-  Sailkapen-sistemak aztertzea. 

EI2.8 Lehorreko instalazioen efluenteek ingurumenean izan dezaketen eragin negatibo posibleen zerrenda egitea 
EI2.9 Gizentze-prozesuan sortzen diren hondakinak identifikatzea eta haiek kudeatzeko prozedurak deskribatzea. 

A3: Prozesu patologikoak identifikatzea eta ezarritako protokoloen arabera prebentzio- eta kontrol-neurriak aplikatzea. 
EI3.1 Akuikulturan, asepsiarako, desinfektatzeko eta esterilizako normalean erabiltzen diren produktuak identifikatzea. 
EI3.2 Anomalia patologikoak eta gaixotasunekin loturaren bat izan dezaketen egoera anormalei antzematea 
EI3.3 Gaixotasunen prebentzio- eta kontrol-metodoen zerrenda egitea. 
EI3.4 Analizatzeko laginak lortzeko, prestatzeko eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko metodoak deskribatzea. 
EI3.5 Prozesu patologikoak kontrolatzeko kasu praktiko batean: 

- Hildako indibiduoak edo hilzorian daudenak kentzea. 
- Tratamendu egokiak prestatzea eta aplikatzea, ezarritako protokoloen arabera. 
- Indibiduoen laginak hartzea eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko prestatzea. 
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Edukiak: 
1. Lehorreko instalazioetan hazten diren espezieen biologia 

-  Hazkuntza-espezieen ezaugarri orokorrak (erreboiloa, mihi-arraina, amuarraina, gaizkata, tenka eta otarrainxka) 
-  Morfologia eta barneko anatomia. 
-  Hazkuntza-espezieek hazkuntzaren fase desberdinetan dituzten behar fisiko-kimikoak 

2. Lehorreko akuikultura-instalazio bateko ingurunea kontrolatzeko gailuak 
-  Uraren kalitatea kontrolatzeko ekipo eta tresna nagusien deskribapena 
-  Parametro fisiko-kimikoak eta uraren kalitatea nerutzeko gailuen maneiua 
-  Mantenimiento de uso de los aparatos  

3. Aurrez gizentzeko eta gizentzeko teknikak lehorreko instalazioetan 
- Hazkuntza-sistemak: Estentsiboa, erdiintentsiboa eta intentsiboa 
-  Aurrez gizentzea:  

o Arrainkumeen hornikuntza-instalazioak eta -sistemak. 
o Garraiatzeko eta ontziz aldatzeko sistemak 
o Indibiduoen kalitate-irizpideak. 
o Arrainkumeen estabulazio- eta mantentze-kondizioak. 

-  Gizentzea: 
o Gizentzeko instalazioak 
o Espezie komertzialen hazkuntzen ezaugarriak. 
o Indibiduoak garraiatzeko eta ontziz aldatzeko sistemak 

-  Faktore abiotikoak: neurketa-sistemak eta datuen erregistroa. 
-  Lehorreko instalazioetan hazitako espezieen elikadura: 

o Hazkuntza-espezieen elikadura-beharrak. 
o Pentsuen fabrikazioa. 

 Elikagaietan erabiltzen diren lehengaiak. 
 Pentsu-motak eta ezaugarriak. Fabrikazio-sistemak 

o Elikadura-taulak. Elikadura-jarraibideak 
o Elikadura-sistemak: eskuzkoa eta automatikoa.  
o Elikagailu- motak: pendulu-elikagailua, banda-elikagailua eta sakabanatze-elikagailua 

-  Biomasaren kontrola:  
o Biomasa eta karga kontzeptuak. 
o Laginketa-motak: aleak hartzea, pisatzea eta neurtzea 
o Elikagaiaren hazkunde- eta konbertsio-indizea  
o Hazkunde-kurbak 
o Sailkapen- eta banaketa-sistemak: eskuzkoak eta automatikoak 

-  Formularioak betetzea eta interpretatzea. 
Instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak. 
-  Ingurumen-alderdien identifikazioa eta minimizazioa. 
-  Lehorreko instalazioetako laneko arriskuen prebentzioa: 

o Instalazioetako arrisku ohikoenei antzematea 
o Norbera babesteko ekipoak eta neurriak 
o Gorputzeko kalte motak eta lehen laguntzak  

4. Lehorreko instalazioetan hazitako espezieen gaixotasun nagusien prebentzioa eta kontrola. 
-  Prebentzio-neurri orokorrak:  

o Berrogeialdiak 
o Uraren eta elikagaien kalitatea: hazkuntzan duen eragina 
o Gaixotasunen transmisioan indibiduoen inportazioek eta leku-aldatzeek duten eragina 
o Putzuen aldizkako azterketa. Hildakoak kentzea eta haien kudeaketa 

-  Estresa kontzeptua eta haren kudeaketa 
-  Gaixotasunen sailkapena: 

o Infekziosoak 
o Ez-infekziosoak (ingurunea, genetika, mantenua...) 

-  Gaixotasunen transmisioa: horizontala eta bertikala 
-  Lehorreko instalazioetako hazkuntzari eragiten dioten gaixotasun nagusien sintomatologia eta tratamendua 
-  Mikrobiologiako alderdi orokorrak, lehorreko instalazioetako hazkuntzari aplikatuak 

22 -  Indibiduoen eta uraren laginak hartzeko, tratatzeko eta bidaltzeko protokoloak 
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-  Terapeutika: Bainuko eta ahotiko tratamenduak 
-  Txertaketa. Administratzeko moduak: injekzioa, bainu laburra, bainu luzea 
-  Lehorreko akuikulturan farmakoak aplikatzeko protokoloak 

 
 
2.3. prestakuntza-atala 
LEHORREKO INSTALAZIO BATEKO HAZKUNTZAKO AZKEN PRODUKTUAREN 
MANIPULAZIOA 
 
Kodea: UF0266 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Azken produktua merkaturatzeko prestatzea. 

EI1.1 Indibiduoak ontziratu edo merkaturatu aurretik haiekin egin beharreko manipulazio-prozesuak deskribatzea. 
EI1.2 Manipulazio-eragiketetan kalitate-aldaketak kontrolatzeko kontuan izan behar diren neurriak deskribatzea. 
EI1.3 Hiltzeko sistema bakoitza azaltzea,produktua merkaturatzeko irizpideen arabera 
EI1.4 Kontserbazio-metodoak deskribatzea, espezieak eta garraio-kondizioak kontuan hartuta. 
EI1.5 Lehorreko instalazioetan hazitako indibiduoen komertzializazioko kasu praktiko batean: 

- Indibiduoen uzta biltzea, ezarritako kalitate-irizpideak kontuan hartuta. 
- Produktua merkaturatzeko prestatzea. 

EI1.6 Azken produktua manipulatzean sortzen diren hondakinak identifikatzea eta haiek kudeatzeko prozedurak 
deskribatzea 

 
Edukiak 
1. Lehorreko instalazioetako hazkuntzako azken produktuaren manipulazioa 

-  Lehorreko instalazioetako despiskatze-sistemak: salabardoa, uhal garraiatzaile jarraituak eta sareak 
-  Lehorreko hazkuntza-instalazio batetik datorren azken produktuaren kalitate-irizpideak 
- Hiltzeko sistemak 
-  Azken produktua paketatzeko eta etiketatzeko sistemak 
-  Produktuaren kontserbaziorako tratamenduak: hotz-katea produktuaren kontserbazioan 
-  Lehorreko instalazioetan hazitako azken produktuaren prestaketako laneko arriskuen prebentzioa: 

o Arrisku ohikoenei antzematea. Ekipoen eta makineriaren erabileran kontuan izan behar diren neurriak. 
o Segurtasun-arauak. Norbera babesteko ekipoak eta neurriak 

 
2. Lehorreko instalazioetako produktuen elikadura-higienea 

-  Araudi higieniko-sanitarioa 
-  Produktuak oker erabiltzearen ondorio diren arrisku sanitarioak 

 
3. Lehorreko instalazioetako ingurumen-alderdiak 

-  Lehorreko hazkuntzak sortzen dituen ingurumen-alderdien identifikazioa 
-  Hondakinen tratamendua: plastikoak, pentsu iraungia, hildako indibiduoak, produktu kimikoak, iragazkiak, algak 
-  Instalazio-mota honi dagokion ingurumen-araudia 
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3. prestakuntza-modulua 
ARRAINAK, KRUSTAZEOAK ETA ZEFALOPODOAK GIZENTZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0062_2 

3 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hazkuntza-planak espeziearekin eta instalazioarekin erlazionatzea 

EI1.1 Instalazioaren eta sekzioen ezaugarriak identifikatzea 
EI1.2 Hazkuntza-espezieen ziklo biologikoak hazkuntzako faseekin eta instalazioekin erlazionatzea 
EI1.3 Prozesuaren jarraibide orokorretako oinarrizko eragiketak eta interpretazioak identifikatzea 

A2: Instalazioak, makineria eta ekipo osagarriak hazkuntza-zikloen arabera aztertzea 
EI2.1 Hazkuntza-egitura bakoitzeko ekipoak eta materialak hazkuntza-espeziearekin eta hazkuntza-faseekin 
erlazionatzea  
EI2.2 Instalazioak garbitzea eta haien osasun-tratamendua egitea, behar den higienea eta desinfektatzeko produktuak 
eta ekipoak kontuan hartuz. 
EI2.3 Hazkuntzako makineria eta ekipo osagarriak badabiltzan eta/edo zer egoeratan dauden begiratzea 

A3: Gizentze-prozesuan parte hartzea, hazkuntza-fase bakoitzean behar diren eragiketak eginez eta hazkuntza-instalazioa 
zer motatakoa den kontuan hartuta.  

EI3.1 Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko ekipoak erabiltze, neurketak interpretatzea, eta kontroleko egoera-orriak 
interpretatzea 
EI3.2 Aurrez ezarritako elikadura-taulak erabiliz elikadura-tasa eta -maiztasuna ezartzea. 
EI3.3 Elikagaiak ematea, dagokion metodologia aplikatuz edo janontzi automatikoak doituz 
EI3.4 Laginketak egitea, aurrez ezarritako metodologia aplikatuz, eta emaitzak interpretatzea 
EI3.5 Banaketa eta sailkapena egitea, tamainaren eta enpresak ezarritako irizpideen arabera 
EI3.6 Metodo prebentiboak eta instalazioak desinfektatzekoak aplikatzea 
EI3.7 Jarduera akuikolan sortzen diren hondakinen kudeaketa nola egiten den begiratzea 

A4: Uzta biltzea eta azken produktua, paketatu eta/edo merkaturatu aurretik, manipulatzea, instalazio-motaren eta 
hazkuntza-espeziearen arabera. 

EI4.1 Despiskatzeko edo azken produktua ateratzeko lanak egitea, ezarritako protokoloak aplikatuz 
EI4.2 Azken produktuaren kalitate-kontrolak egitea, aurrez ezarritako irizpideen arabera 
EI4.3 Uztako indibiduoak hiltzeko eragiketak egitea, ezarritako teknikak erabiliz 
EI4.4 Produktua biltzen denetik paketatze-aretora iristen den arte, haren kontserbazio-prozesua ondo egiten den 
begiratzea 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea, eta egin beharreko lanetan arduraz jokatzea.  
EI5.2 Jarduera jakinak lantalde batean egitea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitzen saiatuz. 
EI5.4 Laneko segurtasun-neurriak errespetatzea, arriskuak ekiditeko eta eskatutako emaitzak lortzeko ezarritako 
babes-ekipoak erabiliz. 

 
Edukiak 
1. Hazkuntza-instalazio baten antolamendua 

-  Instalazioen plano batean, jardueren ibilbidearen diagrama 
-  Ekoizpen-zikloen eta instalazioaren neurrien arteko erlazioa 
-  Hazkuntza-instalazio bateko eragiketa nagusiak. 
-  Ekoizpen-kronograma bat interpretatzea  
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2. Instalazio bateko ekipo eta eta materialen erabilerako mantentze-lanak. 
-  Hazkuntza-sistema bakoitzari lotutako makina eta ekipoen zerrenda 
-  Instalazioen osasun-higienean erabiltzen diren desinfekzio-produktuak eta -ekipoak. 
-  Instalazioetako egituren eta ekipoen erabilerako mantentze-lanen oinarrizko eragiketak. 

 
3. Hazkuntza-sistema desberdinetan aurrez gizentzeko eta gizentzeko teknikak 

-  Ekoizpen-denboren kontrola: prestatze-denborak eta eragiketen denborak 
-  Indibiduoak elikatzeko teknikak eta indibiduoen elikatze-portaera 
-  Hazkuntzari eragiten dioten parametro fisiko-kimikoak kontrolatzea  
-  Hazkundea kontrolatzeko sistemak: laginketak, banaketak eta sailkapenak 
-  Instalazioetako prebentzio- eta desinfekzio-metodo nagusiak 
-  Instalazioaren ingurumeneko protokoloak. 

 
4. Azken produktuaren uzta eta prestaketa 

-  Produktuaren merkaturatzeko irizpideak. 
-  Uzta biltzeko sistemak, espeziearen eta instalazioaren arabera 
-  Azken produktuaren kalitate-irizpideak 
-  Hiltzea: hainbat sistema, espeziearen arabera 
-  Produktuaren kalitatea kontserbatzeko sistemak 

 
5. 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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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik 
izan ezean 

MF0019_2 
Kaioletan gizentzea. 

• Biologian lizentziatua,  
• Itsas zientzietan lizentziatua, 
• Elikagaien zientzia eta teknologian 

lizentziatua, 
• Albaitaritzan lizentziatua 
• Akuikultura-ekoizpeneko goi-mailako 

teknikaria 
• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-

familiako akuikulturako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

2 urte  

MF0020_2 
Lehorreko instalazioetan 
gizentzea 

• Biologian lizentziatua,  
• Itsas zientzietan lizentziatua, 
• Elikagaien zientzia eta teknologian 

lizentziatua, 
• Albaitaritzan lizentziatua 
• Akuikultura-ekoizpeneko goi-mailako 

teknikaria 
• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-

familiako akuikulturako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

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) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Akuikulturako instalazioetako 
mantentze-lanetarako lantegia 45 60 

Akuikultura-analisiko 
laborategia 60 60 

Lehorreko instalazioetan 
hazteko akuikultura-instalazioak 200 200 

Itsasoan kaioletan hazteko 
akuikultura-instalazioak 200 200 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko tresneria. 
- 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. 
- Ur-banaketako eta saneamenduko sareetan egiteko eragiketak    
  automatizatzeko berariazko softwarea. 

Akuikulturako instalazioetako mantentze-
lanetarako lantegia 
 

-  Lan-mahaiak 
-  erreminta-armairua 
- Mahaiko torlojuak 
- Disko-makina txikiak 
- Eskuko eta mahaiko zulagailuak 
- PVCzko hodiak 
- Pistola termikoak 
- Inguratzeko zerra 
- Karrakak 
- Bihurkinak 
- Giltza-jokoa 
- Puska-kentzailea (koroa)  
- Askotariko bihurkinak 
- Askotariko aliketak 
- Hodi-ebakigailua 
- Soldadura elektrikoa. 

Akuikultura-analisiko laborategia 

- Mikroskopioak 
- Lupak 
- Berogailua 
- Oximetroa 
- Errefraktrometroa 
- pH-metroa  
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- Amonioa, nitritoak eta nitratoak neurtzeko kitak 
- Iktiometroa 
- Balantza 
- Beirazko materiala 
- Petri plakak 
- Produktu kimikoak 
- Desinfektatzeko produktuak. 

Lehorreko instalazioetan hazteko akuikultura-
instalazioak 

- Hazkuntza-tangak.  
- Aire, ur geza, ur gazi eta oxigenoaren instalazioa. 
- Garbiketa-materiala 
- Plastikozko kaxak 
- Lan-mahaiak 
- Janontzi automatikoak 

Akuikultura-instalazioak kaioletako 
hazkuntzarako 

- Hazkuntza-kaiolak. 
- Garbiketa-materiala 
- Plastikozko kaxak 
- Itsasontzia 

 
 
 

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: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -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 urtetik gorakoentzako 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. 
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