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IZENA
BI KUSKUKO MOLUSKUEN GIZENTZEA

KODEA
MAPU0109

LANBIDE-ARLOA
Itsas eta arrantza-jarduerak

LANBIDE-EREMUA
Akuikultura

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
MAP100_2 Bi kuskuko moluskuen gizentzea (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Moluskuen gizentzea antolatzea eta/edo egitea, eta eskatutako kalitatea lortzea, indarrean dagoen ingurumeneko eta laneko
arriskuen prebentzioko araudia betez, dagozkion gaitasunen arloan.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

- UC0283_2: Bi kuskuko moluskuak sistema esekietan gizentzea.
- UC0284_2: Bi kuskuko moluskuak parkean haztea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Gizentze-arloko enpresa txiki, ertain eta handi, itsaskilari-kofradia edo ikerketa-zentro publiko nahiz pribatuetan egiten du
lan, bere kontura nahiz besteren kontura.

Ekoizpen-sektoreak
Itsas eta arrantza-sektorean, akuikulturako azpisektorean, kokatzen da, bi kuskuko moluskuak aurrez gizentzeko eta
gizentzeko prozesuak garatzen diren ekoizpen-jardueretan.

Lanbideak edo lanpostuak

6421.1060 Ingurune naturaleko molusku-hazkuntzako langilea
6421.1060 Ingurune naturaleko molusku-hazlea
6421.1024 Itsas haztegiko langilea, oro har
Moluskuak egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan gizentzen dituen langilea.
Moluskuak parkean gizentzen dituen langilea.

6

Bi kuskuko moluskuen gizentzea

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0283_2
Bi kuskuko moluskuak egitura
flotatzaileetan edo ur azpikoetan
gizentzea

MF0284_2
Moluskuak hazkuntza-parkean
gizentzea

ORDUAK

170

170

MP0173
Bi kuskuko moluskuak gizentzeko
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

80

IRAUPENA, GUZTIRA

420

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0837: Bi kuskuko moluskuak sistema esekietan
hazteko plangintza

60

UF0838: Bi kuskuko moluskuak sistema esekietan
hazteko teknika

80

UF0839: Egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan
hazitako moluskuen ekoizpenaren bilketa eta
prestakuntza

30

UF840: Bi kuskuko moluskuen parkeko ekoizpena
programatzea

60

UF0841: Parkean moluskuak lortzeko, ereiteko eta
haien hazkuntzaren bilakaera kontrolatzeko teknikak

80

UF0842: Azken produktua hazkuntza-parke batean
prestatzea

30
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1. gaitasun-atala:
BI KUSKUKO MOLUSKUAK SISTEMA ESEKIETAN GIZENTZEA
Kodea: UC0283_2:
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Sistema esekiak non kokatu proposatzea, hazi behar den espeziearen arabera, jardueraren helburu eta ezaugarri
espezifikoekin bat datorren hazkuntza-sistema hautatuz.
BI1.1 Gizentze-jarduera hasteko eta egiteko material eta ekipoen inbentarioa ikuskatu egiten da, eta eguneratzeko
zer eskuratu proposatzen da.
BI1.2 Instalazioaren kokapena eta hazkuntza-sistema egokia proposatzeko, kontuan hartzen dira zonaren eta hazi
beharreko espeziearen ezaugarri espezifikoak.
BI1.3 Aztertzen da gailu flotatzaileak konfiguratzen dituzten elementuen ainguratzea, kokapena eta muntaketa
egiteko egiaztatu ote den koordenatuak bat datozela proiektu teknikoarekin.
BI1.4 Aztertzen da materialen espezifikazioak bat ote datozen ezarritako eskakizunekin.
BI1.5 Aztertzen da garraiobideak, instalazioak, makinak, ekipoak eta materialak jarduerarako funtzionamendukondizioetan ote dauden.
LB2: Ekoizpen-plana aplikatzea, giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatuz errendimendu onena lortzeko.
BI2.1 Lanak epe labur eta ertainera banatzen dira, baliabide materialak eta giza baliabideak kontuan hartuz eta
ekoizpen-planari jarraikiz.
BI2.2 Aztertzen da mendean dituen langileak babesteko ekipoak eta jantziak behar bezala erabiltzen ote dituzten
langile guztiek jarduerak irauten duen denbora guztian.
BI2.3 Eremuen arteko lekualdatzeak dagoen tokiaren, biziraupenaren eta ingurumen-kondizioen arabera
koordinatzen dira.
LB3: Hazia lortzeko prozedura finkatzea eta hazteko hautatzea, eta enpresak ezarritako arauen arabera estabulatzea.
BI3.1 Hazia lortzeko modua irizpide teknikoen eta enpresa-irizpideen arabera erabakitzen da.
BI3.2 Harrapaketa-zona aurrez finkatutako hazkuntza-irizpideen arabera hautatzen da.
BI3.3 Estabulazio-metodoa espeziearen, organismoen garapen-fasearen eta ekoizpen-planaren arabera hautatzen
da.
BI3.4 Hazkuntza-fase honetako datuen prozesua aurrez egindako erregistroen arabera eta enpresak finkatutako
prozedurari jarraikiz gauzatzen da.
LB4: Biomasaren hazkundearen kontrola eta banaketa ikuskatzea eta/edo lan horiek egitea, lortutako datuak analizatuz
eta finkatutako protokoloak betetzeko bere gain dauden erabakiak hartuz.
BI4.1 Sailkapenak edo banaketak hazkuntza-zikloaren eta ekoizpen-planaren arabera eta enpresak ezarritako
arauak betez egiten dira.
BI4.2 Lan-prozedurak hazkuntza-mota bakoitzerako hautatzen dira, hasierako populazioaren eta lortu nahi den
azken produktuaren arabera.
BI4.3 Hazkundea eta biziraupena laginketa egokien bidez kontrolatzen dira, eta txostenak egiten dira hazkuntzaren
hazkundea edo murrizketa aurreikusteko.
BI4.4 Aurrez finkatutako prozeduren arabera begiratuz aztertzen da epibonterik, lehiakiderik eta harrapari izan
litekeenik dagoen, eta hazkuntzaren errendimendua hobetzeko neurriak hartzen dira.
LB5: Sistema esekietan arazo patologikoen eta ingurumen-arazoen adierazleak detektatzea, eta nagusiei haien berri
ematea, neurri egokiak har ditzaten.
BI5.1 Aztertzen da biotoxinen eta elementu kutsatzaileen analisia egiteko laginak protokoloetan finkatutako
baliabideak erabiliz hartu ote diren.
BI5.2 Hazkundea eta biziraupena laginketa egokien bidez kontrolatzen dira, eta txostenak egiten dira hazkuntzaren
hazkundea edo murrizketa aurreikusteko.
BI5.3 Arazo patologiko posibleen laginak langile teknikoen jarraibideen arabera hartzen dira, ondoren prozesatzeko
eta diagnostikoa egiteko.
BI5.4 Arazo patologikoen kausa izan litezkeenei buruzko txostenak prestatzean, eragina jasan duen zonako
ustiapenean aldaketak egitea proposatzen da, egoki iritziz gero.
LB6: Azken produktua ateratzeko, hautatzeko eta sailkatzeko prozesua planifikatzea, egitea eta/edo ikuskatzea, eta
merkaturatzeko prestatzea.
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BI6.1 Gero merkaturatzeko produktua ateratzeko egutegia azken helmuga aintzat hartuz eta enpresa-irizpideei
jarraikiz finkatzen da.
BI6.2 Azken produktuaren kalitate- eta merkaturatze-arauen arabera hautatzen eta prestatzen da azken produktua.
BI6.3 Egiaztatzen da azken produktuak betetzen dituela finkatutako kalitate-estandarrak.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Hazkuntza-ingurunearen kondizioak neurtzeko ekipoak. Laginak hartzeko eta prozesatzeko materiala. Laginak,
lehengaiak eta produktuak kontserbatzeko materiala. Kontrol mikrobiologikorako materiala. Garbiketa- eta desinfektatzesistemak. NBE. Informatika-ekipo bat. Akuikulturako ekipoak eta tresnak (errasketak, sokak, sare-zakuak, saskiak,
kuarteroiak eta abar). Ontzi osagarriak. Segurtasun-sistemak. Arrantzako eta itsaski-bilketako arteak. Moluskuak
garbitzeko makina. Moluskuak sailkatzeko makina. Balizak.

Lanaren emaitza edo produktuak
Bi kuskuko moluskuak parkeetan edo birpopulatzeetan gizentzeko hazia. Tamaina komertzialeko moluskuak, saltzeko
hautatuak eta sailkatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Tokiko ekoizpen-plan espezifikoa. Itsas kapitaintzak nabigazio-eremuari buruz egindako txostena. Izendatutako
instalazioan (txanela, enparrillatua, oholesia edo long-line) espeziea hazteko baldintzak . Enpresako lan-protokoloak.
Lan-eremuko langileen zerrenda. Marea-taulak. Materialen eta ekipoen inbentarioak. Biotoxina-patologikoen araudia.
Ekoizpeneko biotoxinen txostena. Kalitate-irizpideak. Ekipoen eta sistemen erabilerako mantentze-lanen eskuliburu
teknikoak. Bi kuskukoak merkaturatzeko arauak eta kartografia.

2

2. gaitasun-atala:
BI KUSKUKO MOLUSKUAK PARKEAN HAZTEA
Kodea: UC0284_2:
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Egiaztatzea moluskuak parkean gizentzeko jarduerak egiteko ekipo eta materialen eta zonaren egoera bat
datorrela finkatutako protokoloekin.
BI1.1 Substratuaren kondizioak, han dauden populazioak eta uraren ezaugarri fisiko-kimikoak aurretiko laginketen
bidez analizatzen dira gizentze-lanak hasi aurretik.
BI1.2 Gizentzeko behar diren materialen izakinak eta egoera aztertzen dira inbentarioa eginez.
BI1.3 Gizentzeko ekipo eta materialen erabilerako mantentze-lanak fabrikatzailearen argibideei jarraikiz ikuskatzen
eta egiten dira.
BI1.4 Hazkuntza-elementuen ohiz kanpoko azterketak programatzen eta egiten dira ingurumen-kondizio okerretan
eta beste gertakizun batzuen aurrean.
LB2: Baliabide materialak eta giza baliabideak antolatzea eta ekoizpen-datuak prozesatzea, ekoizpen-plana lanprogramaren arabera betetzeko.
BI2.1 Ustiapen- edo ekoizpen-plana betetzeko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak zenbatesteko,
aintzat hartzen dira zeregin-mota eta banku naturalen tipologiak.
BI2.2 Mendean dituen langileen lanak denbora, tokia eta lehentasuna aintzat hartuz banatzen dira
BI2.3 Egiaztatzen da giza baliabideak eta baliabide materialak egiaz esleitutako zonan daudela eta zereginak modu
koordinatuan egiten direla baliabideak optimizatzeko.
BI2.4 Aztertzen da mendean dituen langileak babesteko ekipoak eta jantziak behar bezala erabiltzen ote diren
jarduerak irauten duen denbora guztian.
BI2.5 Ekintza zuzentzaileak ahoz eta idatziz proposatzen dira, ustiapen- edo ekoizpen-planarekiko desbideratzeak
konpontzeko.
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BI2.6 Ekoizpen-datuak gerora analizatzeko eta ebaluatzeko moduan erregistratzen eta prozesatzen dira.
LB3: Erreklutamendu naturala kudeatzea, hazia lortzeko sistema finkatzea eta estabulazio-eremuak hautatzea, eta
indibiduoak ezarritako protokoloen arabera jasotzea eta ereitea.
BI3.1 Egindako laginketen emaitzak ebaluatu egiten dira, enpresa-irizpideen arabera, ustiapen-zonako
erreklutamenduaren berri izateko eta haztegiko haziekin osatzeko beharrik dagoen jakiteko.
BI3.2 Hazia lortzeko sistema espeziearen, kokapenaren, urte-garaiaren eta mareen koefizientearen arabera
hautatzen da.
BI3.3 Hazia erein aurretiko aldi baterako estabulazioa enpresa-irizpideei jarraikiz egiaztatzen da.
BI3.4 Ereite-lanak koordinatzeko, protokoloek finkatutako teknikaren aplikazioa egiaztatzen da.
LB4: Biomasaren hazkundea eta banaketa ikuskatzea eta/edo kontrol-lanak egitea, ezarritako protokoloen arabera, eta
bere eskumeneko erabakiak hartzea.
BI4.1 Egiaztatzen da ingurunearen parametro fisiko-kimikoak ezarritako tarteen barruan daudela .
BI4.2 Egiaztatzen da ingurunearen parametro fisiko-kimikoen erregistroa nagusien argibideei jarraikiz egin dela
denborari, tokiari eta formari dagokienez.
BI4.3 Ekoizpen-zonetan, finkatutako aldi/garaietan egiten dira laginketa biometrikoak, erabaki egokiak hartuz.
BI4.4 Hazkuntzaren/baliabidearen kondizio-aldaketak egindako laginketen arabera proposatzen dira, finkatutako
prozedurari jarraikiz.
LB5: Arazo patologikoen adierazleak detektatzea parkeetan, jakinaraztea eta aldaketak proposatzea eragindako zonako
ustiapenerako.
BI5.1 Hazkuntza-populazioaren osasun-egoera ebaluatzeko, aldizkako laginketak eta landa-behaketa egiten dira
finkatutako irizpideei jarraikiz.
BI5.2 Anomaliak modu egokian erregistratzen dira, denborari eta formari dagokienez, eta idatziz jasotzen dira haiek
hazkuntza-zonan eragin litzaketen ondorioak.
BI5.3 Arazo patologikoen kausa izan litezkeenei buruzko txostenak modu egokian prestatzen dira, denborari eta
formari dagokienez, eta eragina jasan duen zonan aldaketak egitea proposatzen da.
BI5.4 Egiaztatzen da biotoxinen analisirako laginak finkatutako denboran eta forman eta lagina eskatzeko
protokoloetan ezarritakoaren arabera hartu direla.
LB6: Azken produktua ateratzeko, hautatzeko eta sailkatzeko prozesua finkatutako irizpideen arabera programatzea
eta/edo ikuskatzea, eta merkaturatzeko prestatzea.
BI6.1 Mendean dituen langileei aldizka jakinarazten zaie zer egun eta zonatan zer kupo eta espezie atera
daitezkeen.
BI6.2 Egiaztatzen da azken produktua ekoizpen-/ustiapen-plana betez ateratzen dela, finkatutako irizpideen arabera
edo espezie bakoitzeko kupoak eta arauzko gutxieneko neurriak errespetatuz.
BI6.3 Produktua sailkatzeko eta prestatzeko lanak espeziearen eta enpresak finkatutako irizpideen arabera
koordinatzen dira..
BI6.4 Laginketa egokien bidez, ikuskatzen da azken produktua bat ote datorren salmenta-planean ezarritako kalitateirizpideekin.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Itsasontzi osagarriak, traktoreak eta lanabes osagarriak. Indibiduoak harrapatzeko, manipulatzeko eta identifikatzeko
tresnak eta ekipoak. Segurtasun-sistemak. Laginak hartzeko, prozesatzeko eta kontserbatzeko materialak. Moluskuak
sailkatzeko makina. Hazkuntza-ingurunearen kondizioak neurtzeko ekipoak. Laginak hartzeko eta prozesatzeko
materiala. Garbiketa- eta desinfektatze-sistemak. Moluskuak garbitzeko makina. NBEak (Norbera babesteko ekipoak)
Informatika-ekipoa.

Lanaren emaitza edo produktuak
Parke edo birpopulatzeetan gizentzeko bi kuskuko moluskuen hazia. Tamaina komertzialeko bi kuskuko moluskuak,
merkaturatzeko prestatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa

12

Marea-taulak eta kartografia. Lan-eremuko ekoizpen-plan espezifikoa. Baliabidea ustiatzeko plana. Baliabideen
erauzketa arautzen duten araudiak. Espeziea hazteko kondizioak. Biotoxinei buruzko txostenak, fitoplankton-zenbaketa
eta larba-ugaritasuna. Lan-eremuko langileen zerrenda eta prestasuna. Espezieko, itsaskilariko eta eguneko salmenten
txostenak. Materialen eta ekipoen inbentarioak. Laneko protokoloak. Osasun-kontroleko eskuliburua. Ekipoen eta
sistemen erabilerako mantentze-lanen eskuliburu teknikoak. Kalitate-irizpideak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
BI KUSKUKO MOLUSKUAK EGITURA FLOTATZAILEETAN EDO UR
AZPIKOETAN GIZENTZEA
2. prestakuntza-modulua:
MOLUSKUAK HAZKUNTZA-PARKEAN GIZENTZEA
3. prestakuntza-modulua:
BI KUSKUKO MOLUSKUAK GIZENTZEKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
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1. prestakuntza-modulua:
BI KUSKUKO MOLUSKUAK EGITURA FLOTATZAILEETAN EDO UR
AZPIKOETAN GIZENTZEA
Kodea: MF0283_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0283_2: bi kuskuko moluskuak sistema esekietan gizentzea.
Iraupena: 170 ordu
1.1. prestakuntza-atala
BI KUSKUKO MOLUSKUAK SISTEMA ESEKIETAN HAZTEKO EKOIZPENAREN
PROGRAMAZIOA
Kodea: UF0837
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0283_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hazkuntza-fase bakoitzerako hornidura egokia finkatzea laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko
araudiari jarraikiz.
EI1.1 Instalazioa jartzeko hazkuntza-zonarik egokiena identifikatzea informazio eskuragarria aztertuz.
EI1.2 Instalazioaren ezaugarriak deskribatzea, ekoizpen jakin baten arabera.
EI1.3 Hazkuntza-fase bakoitzean protokoloak aplikatzeko behar diren ekipo eta materialen inbentarioa egitea, eta,
beharrezkoa bada, zer gehiago behar den esatea.
EI1.4 Hazkuntza-instalazio baten ekipamenduko kasu praktiko batean:
- Hazkuntza-instalazioen edo -zonaren eskema edo plano bat egitea, eta han jasotzea behar diren egiturak eta
ekoizpen-eremuak.
- Hazkuntzaren bilakaeran eragina izan lezaketen instalazioko puntu kritiko posibleak zerrendatzea.
- Erabilerako mantentze-lanetako jarduerak deskribatzea eta mantentze-lan espezializatuetako zereginetatik
desberdintzea.
A2: Baliabide materialak eta giza baliabideak ekoizpen-planaren arabera antolatzea, laneko arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko araudiari jarraikiz.
EI2.1 Ekoizpen-prozesu baten etapak zerrendatzea eta haien ezaugarriak zehaztea.
EI2.2 Hazkuntzaren eboluzioaren eta finkatutako protokoIoen arabera zer giza baliabide eta ekipamendu behar diren
identifikatzea.
EI2.3 Segurtasun- eta higiene-beharrak instalazioen, ekipoen eta instalazioko langileen jantzien erabilerarekin
erlazionatzea.
EI2.4 Ekoizpen-planean zehaztutako helburuak lortzeko instalazioko langileek egin behar dituzten jarduerak
deskribatzea.
EI2.5 Moluskuen hazkuntzako egitura flotatzaile bateko lana antolatzeko kasu praktiko batean:
- Protokolo jakin batean erabilgarri dauden baliabideak eta langileak kontuan hartuz banatzea eta sinkronizatzea
egitekoak.
- Hazkuntza-faseen garapena laburbiltzen duten egoera-orriak egitea.
- Ekoizpen-txosten bat egitea, eta hazkuntzaren eboluzioaren datuak protokoloekin konparatzea.
- Ekoizpenean aldaketak eragin dituzten kausa posibleak identifikatzea.
- Hazkuntza-sistemaren hobekuntzak proposatzea, izan litezkeen gorabeherak minimizatzeko.
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Edukiak:
1. Moluskuen sistema esekietako akuikultura.
- Definizioa.
- Birpopulatzeko eta ekoizteko akuikultura. Espezieak.
- Bi kuskuko moluskuak gizentzeko sistema eseki motak.

2. Moluskuak sistema esekietan hazteko instalazioak.
- Gizentzeko instalazio finkoak eta flotatzaileak.
 Txanela-, enparrillatu-, oholesi- eta long-line motak.
 Kokalekuak. Txanela-poligonoak eta haiei aplikatu beharreko araudia.
 Sistema eseki bat osatzen duten egitura-elementuak. Funtzioak.
 Hazkuntza-instalazioen dimentsioak.
 Hazkuntza-instalazioen flotagarritasuna.
 Instalazioen ainguratzea eta seinalizazioa.
 Instalazio-mota bakoitzaren abantailak eta desabantailak. Hazkuntza-instalazio motaren araberako ekoizpenerrendimendua.
- Instalazioen mantentze-lanak.

Erabilerako mantentze-lanen eta mantentze-lan espezializatuen arteko desberdintasunak. Hazkuntzainstalazioetako erabilerako mantentze-lan oinarrizkoak.

Erabilerako mantentze-lanen kronogramak. Gantt-en diagramaren sekuentziazioa.

Materialak birziklatzea.

Instalazioak desinfektatzea eta garbitzea. Produktuak eta aplikazioa.

Segurtasun-neurriak. NBEak (Norbera babesteko ekipoak).
- Aplikatu beharreko legeria. Moluskuak sistema esekietan hazteko instalazioen ordenamendua.

3. Moluskuak sistema esekietan hazteko instalazio baten baliabide materialak.
- Hazkuntza-elementuak: kaiolak, sokak, hazkuntza-saskiak, sare-poltsak.
- Moluskuen hazkuntzarako ontzi osagarriak.
- Makineria espezifikoa: garabia, lotzeko makina, harea kentzeko makina, sailkatzeko makina, torloju amaigabea,
hidrogarbigailuak eta abar.
- Hazkuntza-eragiketetako baliabide materialen deskribapena, erabilera eta sekuentzia.
- Landa-ekipoak: indibiduoak eta parametro fisiko-kimikoak neurtzeko ekipoak.

Ekipoen deskribapena eta erabilera.

Doikuntzak. Gehigarriak. Kalibraketa.

Indibiduoak garbitzeko eta hautatzeko landa-erremintak.

Izakinen, biltegiaren eta inbentarioen kudeaketa: biltegiratze-teknikak; inbentarioen kontrol-taulak.

4. Instalazio flotatzaileetako eta ur azpikoetako molusku-hazkuntzako baliabide materialen eta giza
baliabideen antolamendua.
-

Ekoizpen-plan bat egiteko oinarrizko irizpideak.
Hazkuntza-sistema esekietako ekoizpen-prozesuaren fluxu-diagrama.
Organigrama. Lanpostuak, funtzioak eta zereginen banaketa.
Hazkuntza-espeziearen araberako egitekoen sekuentziazioa.
Ekoizpen-kronogramak:
Gantt-en diagrama. Egiteko eta interpretatzeko metodoak.
Ekoizpen-prozesua kontrolatzeko egoera-orriak egitea.
Sistema esekiei aplikatzeko ekoizpen-datuen tratamendua.

1.2. prestakuntza-atala
BI KUSKUKO MOLUSKUAK SISTEMA ESEKIETAN HAZTEKO TEKNIKAK
Kodea: UF0838
Iraupena: 80 ordu
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ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC283_2ko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hazia lortzeko, jasotzeko eta estabulatzeko prozesua ekoizpen-planean ezarritakoaren arabera antolatzea ingurumena
babesteko araudiari jarraikiz.
EI1.1 Ekoizpen-plana hornitzeko hazi-beharren zenbatespena egitea.
EI1.2 Lortutako haziaren egokitasun-irizpideak deskribatzea ezarritako protokoloak aplikatuz.
EI1.3 Ingurune naturaletik jasotako haziek eskatutako kalitatea gorde dezaten garraiatzeko baldintzak deskribatzea.
EI1.4 Indibiduoak espeziearen eta hazkuntza-fasearen arabera estabulatzeko behar diren baliabideak eta instalazioak
deskribatzea.
EI1.5 Hazkuntza-fasearen, -sistemaren eta -espeziearen arabera hazia estabulatzeko metodoak azaltzea.
EI1.6 Gizentzeko egokia den hazia hautatzeko eta estabulatzeko kasu praktiko batean:
- Hazi-kalitate jakin bati dagokion ateratze-zona hautatzea.
- Espezie bakoitzarentzako kolektoreak identifikatzea eta instalatzea.
- Hazia biltzeko teknika egokia erabiltzea.
- Kalitatean eragin dezaketen aldaketak detektatzea indibiduoetan.
- Azaleraren edo bolumenaren arabera zenbat indibiduo estabulatu kalkulatzea.
- Moluskuak estabulatzeko hazkuntza-parametroen erregistroak neurtzea, jasotzea eta interpretatzea.
A2: Sistema esekietako molusku-hazkuntzen eboluzioa kontrolatzea ekoizpen programatua lortzeko.
EI2.1 Gizentze-sistemak deskribatzea eta espezie bakoitzarentzako egokiena hautatzea.
EI2.2 Hazkuntza-egitura eta instalazioen erabilera-egoera ona izan dadin epibionteak garbitzeko teknikak deskribatzea.
EI2.3 Ekoizpen-faseetako hazkuntza-dentsitateak eta ingurumen-kondizioak identifikatzea.
EI2.4 Laginak hartzeko teknikak deskribatzea eta laginketen maiztasuna finkatzea, nahiz aurrez gizentzean, nahiz
gizentzean, hazkuntzaren jarraipena egiteko.
EI2.5 Sailkapen- eta banaketa-sistemak definitzea, biomasa banatzeko.
EI2.6 Hazkuntza ebaluatzeko kasu praktiko batean:
- Laginketa egitea eta populazioaren hazkunde- eta heriotza-datuak interpretatzea, sailkapenak eta banaketak
egiteko.
- Hazkuntza-kondizioak aldatzen dituzten harrapariak eta epibionteak detektatzea.
- Biomasaren banaketa aztertzea, eskatutako hazkunde-maila lortzeko.
- Egitura-aldaketa egitea, dagozkien protokoloak aplikatuz.
EI2.7 Moluskuen sistema esekietako hazkuntza-ustiategi bati eragin liezaioketen puntu kritikoak zerrendatzea.
A3: Laginketak antolatzea/egitea sistema esekietan biotoxinak analizatzeko eta prozesu patologikoak detektatzeko,
prebentzio-neurriak eta hazkuntza kontrolatzeko neurriak finkatutako protokoloen arabera aplikatuz.
EI3.1 Ekoizpen-prozesuaren kutsadura-iturri nagusiak, haien arriskuak eta ondorioak zerrendatzea.
EI3.2 Bi kuskuko moluskuen gaixotasunekin erlaziona litezkeen egoera anormalak identifikatzea.
EI3.3 Instalazio, material eta ekipoek erabili ahal izateko bete behar dituzten higiene- eta profilaxi-espezifikazioak
deskribatzea.
EI3.4 Biotoxinak analizatzeko laginak lortzeko, prestatzeko eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko metodoak
deskribatzea.
EI3.5 Indibiduoen jarrera-aldaketa edo hilkortasuna detektatzeko kasu praktiko batean:
- Patologien adierazle izan litezkeen ingurune-aldaketak eta indibiduoen jarrera-aldaketak interpretatzea.
- Indibiduoen laginak hartzea eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko prestatzea.

Edukiak:
1. Egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazi daitezkeen espezieen biologia:
–
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Hazten diren molusku nagusiak:

Taxonomia.

Anatomia.

Fisiologia.

Ekologia.

Nutrizioa.

Bi kuskuko moluskuen gizentzea

2. Moluskuak egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazteko teknikak
–
–

–

–

–
–
–

Hazkuntzaren faseak.
Haziaren hornikuntza, hautaketa eta estabulazioa:

Haziaren kalitate-irizpideak.

Horniduraren kalkulua.

Hazia ingurune naturaletik ateratzea.

Finkatzeko sokak eta kolektoreak.

Hazteko moduko espezieen finkatze-tasak. Finkatzeko substrakturik onenak.

Ainguratzeko garaia eta tokia.

Instalazioetako kolektoreen kalkulua eta antolamendua.

Hazi-bilketan eragiten duten ingurumen-kondizioak.

Kolektoreetan hazia biltzea.
Hazteko moduko espezieak aurrez gizentzea eta gizentzea:

Aurrez gizentzeko eta gizentzeko prozesuaren faseak.

Hazkuntza-sistemak: sokak, saskiak, sare-poltsak eta instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan dauden
beste egitura batzuk.

Hazkuntza-elementuak aukeratzea.

Hasierako gutxieneko neurria.
Molusku-hazkuntzaren bilakaeraren kontrola:

Laginketarako eta datuak interpretatzeko sistemak.

Hazkuntza-parametroak eta -kondizioak.

Sailkapenak: dentsitatea eta biomasa hazkuntza-fase desberdinetan. Kontaketa-teknikak. Sailkatzesistemak.
Egitura flotatzaileei lotutako fauna eta flora: epibionteak; lehiakideak eta harrapariak.
Indibiduoen eta materialen garbiketa.
Jardueraren ingurumen-alderdiak eta haren eragina minimizatzeko ekintzak.

3. Egitura flotatzaileetan eta ur azpikoetan hazten diren bi kuskuko moluskuen hazkuntzako osasunalderdiak:
–
–

–

Estresak moluskuen hazkuntzan duen eragina.
Gaixotasunak:

Gaixotasunak transmititzeko moduak.

Gaixotasun infekziosoak.

Gaixotasun ez-infekziosoak.

Profilaxia.

Patologiak prebenitzeko eta mugatzeko estrategiak.
Uraren kalitateak instalazio flotatzaileetako eta ur azpikoetako hazkuntzan duen eragina:

Biotoxinak:
- Espezie toxikoak.
- Hazkuntzetan duten eragina.
- Laginak hartzea biotoxinak detektatzeko.
- Erreferentziazko laborategietako emaitzak interpretatzea.

Uraren kalitatearen adierazle diren organismoak: kono-formakoak.

Beste kutsatzaile-mota batzuk.

4. Sistema esekietako molusku-hazkuntzari aplikatu beharreko legeria.
–
Molusku-hazkuntzako sistemak eta kokalekuak.
–
Moluskuen osasun-kontrola.
–
Akuikulturari, itsaski-bilketari eta itsas ingurunea zaintzeari lotutako ardurak eta arau-hausteak.

1.3. prestakuntza-atala
EGITURA FLOTATZAILEETAN EDO UR AZPIKOETAN HAZITAKO MOLUSKUEN
EKOIZPENAREN BILKETA ETA PRESTAKUNTZA
Kodea: UF0839
Iraupena: 30 ordu
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ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0283_2ko LB6 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan lortutako azken produktua biltzea, merkaturatzeko.
EI1.1 Merkaturatuko den produktuaren kalitate-irizpideak ezagutzea.
EI1.2 Azken produktua hazkuntza-sistemaren arabera biltzeko sistemak deskribatzea.
EI1.3 Moluskuak biltzeko kasu praktiko batean: Moluskuak ezarritako kalitate-irizpideen arabera sailkatzea.
A2: Egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan lortutako azken produktua prestatzea, ontziratzeko edo merkaturatzeko.
EI2.1 Manipulazio-eragiketetan produktuaren kalitatean eragin lezaketen faktoreak deskribatzea.
EI2.2 Produktua prestatzeko sistemak zehaztea, espeziearen eta azken jomugaren arabera.
EI2.3 Azken produktua merkaturatzeko prestatzea.
EI2.4 Azken produktua manipulatzean sortzen diren hondakinak identifikatzea eta haiek kudeatzeko prozedurak
deskribatzea.

Edukiak:
1. Azken produktuaren uzta
–
–

Uzta biltzeko sistemak.
Azken produktua sailkatzeko sistemak. Eskuzko baliabideak edo mekanikoak.

2. Uzta-bilketatik datorren produktuaren prestaketa
–
–
–

–

–

Bildutako indibiduoak produktuaren helmugaren arabera estabulatzea.
Produktua instalazioetatik kaira garraiatzea.
Azken produktuaren kalitate-irizpideak:

Haragi-edukia.

Kondizio-indizeak.

Ezaugarri organoleptikoak.
Azken produktua merkaturatzea:

Ekoizpen-zonak.

Bidalketa-zentroa.

Arazketa-zentroa.

Transformazio-zentroa.
Moluskuen prestakuntzako higiene- eta osasun-baldintzak.

3. Instalazio flotagarrietako edo ur azpikoetako produktu-bilketari aplikatu beharreko legeria
–
Moluskuen osasun-kontrola.
–
Itsaski-produktuen merkaturatzeari lotutako erantzukizunak eta arau-hausteak.

2

2. prestakuntza-modulua:
MOLUSKUAK HAZKUNTZA-PARKEAN GIZENTZEA
Kodea: MF0284_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0284_2: Bi kuskuko moluskuak parkean haztea
Iraupena: 170 ordu
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Bi kuskuko moluskuen gizentzea

2.1. prestakuntza-atala
BI KUSKUKO MOLUSKUEN PARKEKO EKOIZPENA PROGRAMATZEA
Kodea: UF0840
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0284_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Parkeko edo itsaski-bankuko hazkuntza-fase bakoitzerako ekipoak eta materialak hautatzea, laneko arriskuak
prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudiari jarraikiz.
EI1.1 Parkea identifikatzea, koordenatuak hartuz edo kotatze topografikoaren bidez.
EI1.2 Egituren eta parkearen ezaugarriak deskribatzea, ekoizpen-beharrak hazkuntza-fase bakoitzera egokitzeko.
EI1.3 Baliabide materialen inbentario bat egitea, hazkuntza-parke bateko ekoizpena antolatzeko.
EI1.4 Parke baten adierazgarri diren laginketak egitea, substratua eta lehendik zeuden populazioak zer egoeratan
dauden jakiteko eta eremu horretarako hazkuntza-mota egokiarekin erlazionatzeko.
EI1.5 Substratua hazkuntzarako prestatzeko prozedurak azaltzea.
EI1.6 Harrapariak, lehiakideak eta organismo inkrustakorrak prebenitzeko eta kontrolatzeko sistemak definitzea.
EI1.7 Instalazio, material eta ekipoen erabilerako mantentze-lanen programa bat egitea.
A2: Ekoizpen-planaren garapena langile eta materialen izakinetara egokitzea, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena
babesteko araudiari jarraikiz.
EI2.1 Espezie bakoitzaren ekoizpen-prozesuaren etapak sailkatzea eta ezaugarriak zehaztea.
EI2.2 Ekoizpen-jardueren programazio bat egitea, dagokion Gantt-en diagramaren bidez.
EI2.3 Hazkuntza-fase bakoitzerako giza baliabideak zehaztea.
EI2.4 Instalazioen, ekipoen eta mendeko langileen jantzien erabilerari dagozkion segurtasun- eta higiene-beharrak
identifikatzea.
EI2.5 Ustiapen-plan baten faseak interpretatzea, eta plana ekoizpenaren antolamenduarekin erlazionatzea.
EI2.6 Hazkuntza-parke bateko ekoizpena antolatzeko kasu praktiko batean:
Ekoizpen-datuak erregistratzea eta daturik garrantzitsuenak identifikatzea, txostenak egiteko.
Hazkuntzaren parametro fisiko-kimikoak eta biologikoak erregistratzen dituzten egoera-orriak egitea.
Hazkuntzaren eboluzioari buruzko informazioa protokoloekin eta ekoizpen-datu historikoekin konparatzea.

Edukiak:

1. Akuikultura eta moluskuak parkean hazteko instalazioak
-

-

-

Ekoizpen-parkeak eta itsaski-bankuak.
Birpopulatzeko eta ekoizteko akuikultura.
Hazkuntzarako instalazio-motak:

Jasoa: astoen gaineko egiturak/kaxak/poltsak eta abar.

Hondoaren gainekoa: lurzoru zati sarez estaliak edo estali gabeak, babes-hesiarekin edo hesirik gabe.

Materialak: mahaiak/astoak, sarea, kaxak, poltsak eta abar. Motak. Funtzioak.

Sistema bakoitzean haz daitezkeen espezieak.
Hondoaren gainean edo jasota hazteko parkeak hautatzeko irizpideak:

Ezaugarri ekologikoak.

Kokapena.

Neurriak.

Marea-maila.

Malda.

Sedimentuaren granulometria. Hondo-motak.

Parametro abiotikoen historia.
Moluskuak parkean hazteko instalazioei aplikatu beharreko legeria.

2. Hazkuntza-parke bateko makineria, ekipoak eta materiala. Erabilerako mantentze-lanak.
-

Hazkuntza-parke bateko ekipamendua. Motak: sareak, plastikozko hesiak, mahaiak/astoak, mahaiak, hazkuntzapoltsak, plastikozko kaxak/poltsak, muntaketa-gehigarriak eta abar.
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-

Hazkuntza-parke bateko makineria espezifikoa. Motak: besteak beste, traktoreak, uzta biltzeko makinak, goldeak,
motoponpak eta hidrogarbigailuak.
Laborategiko ekipoak eta parametro fisiko-kimikoak kontrolatzekoak. Motak: balantza, kalibreak, lehortzeberogailua, zutabe granulometrikoak, pH-metroa, gatz-neurgailua eta abar.
Moluskuak hazteko parke bateko landa-erremintak. Motak: besteak beste, itsaski-bilketako arteak, baheak,
laginketak.
Hazkuntza-parkearen seinalizazioa: itsasoko mapak eta GPSa.
Makineria, ekipo eta eta materialen erabilerako mantentze-lanak.
Izakinen, biltegiaren eta inbentarioen kontrola.

3. Hazkuntza-parke bateko baliabide materialen eta giza baliabideen antolamendua.
-

Ekoizpeneko eta birpopulatzeko hazkuntza-sistemetako ekoizpen-prozesuaren fluxu-diagrama.
Organigrama. Lanpostuak. Harreman funtzionalak.
Antolakuntza eta zereginen banaketa.
Ekoizpen-kronogramak: Gantt-en diagrama. Aurretiko erlazioen koadroa eta fase, jarduera eta zereginen iraupena.
Ekoizpen-datuen tratamendua.

4. Baliabide naturalak ustiatzeko planak
-

-

Banku naturalen ezaugarriak.
Ustiapen-planak:

Gehienezko errendimendu jasangarria. Gainarrantza eta azpiarrantza.

Banku naturalen hobekuntza eta prestatzea.

Esfortzu- eta hautatze-metodoak.

Banku bateko ekoizpenaren ebaluazioa.
Mareek, azaleramenduek eta korronteek hazkuntzaren eboluzioan duten eragina.
Espezie babestuak:

Populazioen dinamika.

Birpopulatzea/erreklutamendua.

Heriotza-tasa naturala eta arrantzagatiko heriotza-tasa.

2.2. prestakuntza-atala
PARKEAN MOLUSKUAK LORTZEKO, EREITEKO ETA HAIEN HAZKUNTZAREN
BILAKAERA KONTROLATZEKO TEKNIKAK
Kodea: UF0841
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC284_2ko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Indibiduoak lortzeko sistema hautatzea eta haziaren kalitatea baloratzea, ingurumena babesteko araudiari jarraikiz
gizentzeko eremuetan zenbatetsitako ekoizpenak lortzeko aurrez finkatutako irizpideak aplikatuz.
EI1.1 Lortutako haziaren egokitasun-irizpideak deskribatzea protokoloak aplikatuz.
EI1.2 Hazi-bilketa parkeko baliabideen kudeaketarekin erlazionatzea.
EI1.3 Substratuak espezieen erreklutamenduan laguntzeko izan behar dituen ezaugarriak deskribatzea.
EI1.4 Ingurunea erreklutamendu naturalari laguntzeko prestatzeko teknikak identifikatzea.
EI1.5 Ingurune naturalean bildutako haziak eskatutako kalitatea izan dezan zaindu beharreko garraio-kondizioak eta
parametro fisiko-kimikoak identifikatzea.
EI1.6 Indibiduoak kondizio egokitan estabulatzeko baliabideak eta instalazioak deskribatzea.
EI1.7 Gizentzeko hazia hautatzeko eta estabulatzeko kasu praktiko batean:
- Hazia biltzeko teknika espeziearen arabera hautatzea.
- Parke baten errendimenduaren arabera zer hazi-kantitate atera daitekeen zenbatestea.
- Aurreikusitako ekoizpenak lortzeko zer dentsitaterekin erein behar den finkatzea.

Bi kuskuko moluskuen gizentzea

-

Hazkuntza-parametroak finkatzea eta erregistratzea.
Lehiakideak eta harrapariak detektatzea eta ebaluatzea, saneatze-eragiketa egokiak antolatzeko.

A2: Parkeko hazkuntzen eboluzioa kontrolatzea ekoizpen programatua lortzeko.
EI2.1 Espezie bakoitzarentzako hazkuntza-sistemak ezagutzea eta estabulazio-sistema hazkuntzaren eboluzioaren
arabera hautatzea.
EI2.2 Ekoizpen-faseetako hazkuntza-dentsitaterik eta ingurumen-kondiziorik onenak identifikatzea.
EI2.3 Hazkuntza-egituretako epibionteak garbitzeko teknikak deskribatzea
EI2.4 Hazkuntzako material biologikoaren laginak hartzeko teknikak deskribatzea eta laginketa-egutegi bat finkatzea.
EI2.5 Sailkatze-, banaketa- eta mehaste-motak edo -sistemak definitzea.
EI2.6 Laginketen datuak interpretatzea, sailkapenak eta banaketak egiteko une egokia zein den zehazteko.
EI2.7 Hazkuntza-aldiko hazkundea eta heriotza-tasa kalkulatzea, eboluzioa aurreikusteko.
EI2.8 Jardueraren ingurumen-inpaktua eta laneko arriskuak minimizatzeko prebentzio-neurriak identifikatzea.
A3: Laginketak antolatzea/egitea parkeetan prozesu patologikoak analizatzeko eta detektatzeko, prebentzio-neurriak eta
hazkuntza kontrolatzeko neurriak finkatutako protokoloen arabera aplikatuz.
EI3.1 Gaixotasunekin loturik egon litezkeen sintoma eta egoera anormal nagusiak identifikatzea eta galerak
minimizatzen dituzten ekintza-neurriak deskribatzea.
EI3.2 Heriotzaren kausa nagusiak, haien arriskuak eta hazkuntzaren garapenean eragin litzaketen ondorioak
zerrendatzea.
EI3.3 Instalazio, material eta ekipoek behar bezala erabili ahal izateko bete behar dituzten higiene- eta profilaxiespezifikazioak deskribatzea.
EI3.4 Analizatzeko laginak lortzeko, prestatzeko eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko metodoak deskribatzea.
EI3.5 Hazkuntzan laginketa egiteko kasu praktiko batean:
- Laginak hartzea, biotoxinak eta elementu kutsatzaileak analizatzeko.
- Patologien adierazle izan litezkeen ingurune-aldaketak eta indibiduoen jarrera-aldaketak interpretatzea.
- Indibiduoen laginak hartzea eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko prestatzea.

Edukiak:
1. Haz litezkeen molusku-espezie komertzialen biologia.
-

Taxonomia.
Anatomia.
Fisiologia.
Ugalketa-zikloa.
Etologia.

-

Hazia lortzeko metodoak:

Haziaren hornikuntza kalkulatzea.

Ekoizpen-/birpopulatze-parkeko erreklutamenduak.

Hazia biltzeko teknikak.

Kolektoreekin postlarbak biltzea.

Haziaren kalitate-irizpideak.

Hazia sailkatzeko sistemak.

Hazia garraiatzeko kondizioak.
Hazkuntza-parkearen prestakuntza:

Substratua eta hazkuntza-egiturak prestatzea.

Parkeko hazkuntzei loturiko komunitate bentikoak.

Hazkuntza-parkeko flora eta fauna autoktonoa babestea.

Harrapariak eta lehiakideak kontrolatzeko sistemak.
Hazkuntzaren faseak:

Aurrez gizentzea.

Gizentzea.
Hazkuntza jasoa.
Hondoaren gaineko hazkuntza.
Hazkuntzaren jarraipen- eta kontrol-eragiketak.

Hazkuntza-parametroak eta -kondizioak.

Hazkuntza jasoetako eta hondoaren gaineko hazkuntzetako laginketa-prozedurak.

Banaketak, sailkapenak eta mehasteak.

2. Moluskuak parkean hazteko teknikak

-

-

-
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Hazkuntza jasoko eta parkeko hazkuntzako garbiketa-metodologiak.

Horrelako eragiketetarako ekipoak eta makinak.
Parkeko hazkuntzari aplikatu beharreko legeria.

-

3. Hazkuntza-parkeetako patologien prebentzioa eta kontrola
Patologia infekziosoaren alderdi orokorrak.
Hazkuntzako estresa eta estresa eragiten duten faktoreak: ekologikoak eta manipulazioa.
Gaixotasunak transmititzeko moduak.
Gaixotasun infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Parasito-, birus-, bakterio- eta onddo-infestazio nagusiak.
Gaixotasunak diagnostikatzeko oinarrizko teknikak.
Patologiak prebenitzeko eta mugatzeko estrategiak.
Kutsadurak parkeko hazkuntzetan duen eragina:

Kutsatzaile-motak.

Biotoxinek hazkuntzetan duten eragina.

Uren kalitate bakteriologikoa.
Moluskuen lagin esanguratsuak jasotzea, biotoxinak eta patologiarekin erlazionatutako arazoak detektatzeko.

-

-

4. Parkeko hazkuntzaren ingurumen-inpaktuak eta laneko arriskuen prebentzioa
Parkeko hazkuntzaren eta itsas ingurumenaren arteko interakzioa.
Ingurumena babestea. Neurri zuzentzaileak.
Ingurumen-inpaktuen prebentzio-plana.
Lan-arriskuen prebentzio-plana: norbera babesteko ekipoak.

-

2.3. prestakuntza-atala
AZKEN PRODUKTUA HAZKUNTZA-PARKE BATEAN PRESTATZEA
Kodea: UF0842
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0284_2ko LB6 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hazkuntza-parkeetan lortutako azken produktua biltzea, merkaturatzeko.
EI1.1 Merkaturatuko den produktuaren kalitate-irizpideak ezagutzea.
EI1.2 Azken produktua hazkuntza-sistemaren arabera biltzeko sistemak deskribatzea.
EI1.3 Moluskuen sailkapen-sistemak ezarritako kalitate-irizpideen arabera deskribatzea.
EI1.4: Azken produktuaren bilketako laneko arriskuak identifikatzea.
A2: Hazkuntza-parkeetan lortutako azken produktua prestatzea, merkaturatzeko.
EI2.1 Manipulazio-eragiketetan produktuaren kalitatean eragin lezaketen faktoreak deskribatzea.
EI2.2 Produktua prestatzeko sistemak zehaztea, espeziearen arabera.
EI2.3 Azken produktua merkaturatzeko prestakuntza-prozesua deskribatzea.
EI2.4 Azken produktua manipulatzean sortzen diren hondakinak identifikatzea eta haiek kudeatzeko prozedurak
deskribatzea.

Edukiak:
1. Parkeko hazkuntzetako azken produktuaren uzta.
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-

Itsaski-bilketako arteak edo makinak (uzta biltzeko makina mekanikoak) hautatzea.
Biltzeko metodologia.
Azken produktua sailkatzeko eta estabulatzeko teknikak.
Parkeko hazkuntzetako azken produktuaren kalitate-irizpideak.

Bi kuskuko moluskuen gizentzea

2. Parkeko hazkuntzetako azken ekoizpena merkaturatzea.
-

Azken produktua merkaturatzeko kanalak.
Merkaturatzeari dagokion osasun-informazioa.
Moluskuen prestakuntzako higiene- eta osasun-baldintzak.
Azken produktua merkaturatzeari dagokion legedia.

3. Indibiduoak parketik garraiatzea.
-

3

Garraio-mota.
Estabulazio-baldintzak.
Garraioaren parametro fisiko-kimikoak.

3. prestakuntza-modulua
BI KUSKUKO MOLUSKUAK GIZENTZEKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0173
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ekoizpen-parke operatibo bat lortzea ahalbidetzen duten jardueretan esku hartzea.
CE1.1 Ekoizpen-parkea mugatzea.
CE1.2 Parkearen laginketa adierazgarriak egitea, substratua eta lehendik zeuden populazioak zer egoeratan dauden
zehazteko.
CE1.3 Parametro fisiko-kimikoen neurketa egitea dauden ekipoak erabiliz.
CE1.4 Hazkuntza-metodoa identifikatzea espeziearen hazkuntza-ezaugarriak eta parkearen kokapena oinarritzat
hartuta.
A2: Hazia hornitzeko teknikak ezarritako protokoloen arabera erabiltzea.
EI2.1 Marearteko zonako birpopulatze-parkeetan ereindako hazia biltzea.
EI2.2 Egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan ereindako hazia biltzea.
EI2.3 Hazia sailkatzea, ekoizpena optimizatzeko.
EI2.4 gutxi gorabeherako ereite-data bat jartzea, parametro fisiko-kimikoen neurketen eta ekoizpen-konpromisoen
arabera.
A3: Hazkuntzaren jarraipena egiten parte hartzea, haren eboluzioa baloratzeko, instalazio-mota aintzat hartuta.
EI3.1 Laginketak espeziearen eta hazkuntza-sistemaren eta -fasearen arabera egitea.
EI3.2 Hazkuntza-lagin bat hartuta, espeziea eta hazkuntza-fasea aintzat hartuz, sakabanatzea, hazkunde- eta
biziraupen-tasa, loteen sailkapena eta banaketa eta hazkuntzaren errendimendua kalkulatzea.
EI3.3 Hazkuntza-espezieen hazkunde-grafikoak egitea, biometrien datuak kontuan hartuz.
EI3.4 Hazkuntza-loteen sailkapena/banaketa egitea, espezie bakoitzerako behar den metodologia erabiliz.
EI3.5 Sailkatutako/banatutako loteak estabulatzea, indibiduoei ahalik eta estresik txikiena eraginez.
EI3.6 Instalazioen erabilerako mantentze-lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez eta ingurumenalderdiak minimizatuz.
A4: Azken produktua biltzen, sailkatzen eta prestatzen parte hartzea, instalazio-mota aintzat hartuz, azken ekoizpenhelburuak betetzeko.
EI4.1 Zeregin bakoitzaren ondoren, erabilitako makineria, tresnak eta materialak garbitzea eta haien mantentze-lanak
egitea.
EI4.2 Indibiduoen laginketa egitea, hazkuntza-teknika aintzat hartuz, azken produktuaren kalitatea egiaztatzeko.
EI4.3 Ekoizpena hazkuntza-mota bakoitzari dagokion bilketa-metodologia erabiliz biltzea.
EI4.4 Azken produktua merkataritza-irizpideen arabera sailkatzea.
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EI4.5 Azken produktua indarrean dagoen araudia betez prestatzea edo tratatzea.
A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI5.1. Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI5.2. Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI5.3. Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresako lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI5.4. Lantokiko produkzio-prozesuetan txertatzea.
EI5.5. Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI9.6. Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak une oro errespetatzea une oro

Edukiak:
1.

Hazkuntza-parkeak.
-

2.

Hazi-hornikuntza.
-

3.

Hazia biltzeko sistemak.
Biltzeko elementuen kopurua zenbatestea.
Hazi-erreklutamendua zenbatesteko laginketa-teknikak.

Hazkuntza-sistema desberdinetan aurrez gizentzeko eta gizentzeko teknikak
-

4.

Ereite- eta estabulazio-sistemak.
Ekoizpen-denboren kontrola: prestatze-denborak eta eragiketen denborak.
Hazkuntza-sistema bakoitzari lotutako makina eta ekipoen zerrenda.
Hazkuntzari eragiten dioten parametro fisiko-kimikoen erregistroa.
Hazkundea kontrolatzeko sistemak: laginketak, banaketak eta sailkapenak.
Hazkuntza-sistema desberdinen egitura eta ekipoen erabilerako mantentze-lan oinarrizkoak.

Azken produktuaren uzta, sailkapena eta prestaketa.
-

5.

Espeziearen eta hazkuntza-sistemaren arabera uzta biltzeko teknikak.
Produktuaren merkaturatzeko irizpideak.
Azken produktuaren kalitate-irizpideak.
Produktuaren kalitatea kontserbatzeko sistemak.
Azken produktua garraiatzeko prestatzea.
Garraioko parametro fisiko-kimikoen kontrola.

Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
-
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Itsasoko mapak interpretatzea.
Itsasertzaren zonazioa.
Hazkuntza-parke bateko azalerak eta maldak kalkulatzea.
Parke bateko hazkuntzari eragiten dioten parametro fisiko-kimikoak.
Laginen kopurua eta azalera kalkulatzea.
Substratua prestatzeko teknikak.

Jarrera arduratsua 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.

Bi kuskuko moluskuen gizentzea

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
PRESTAKUNTZAMODULUA

ESKATZEN DEN LANBIDE-ESPERIENTZIA
BEHARREZKO AKREDITAZIOA

•

MF0283_2:
Bi kuskuko moluskuak
egitura flotatzaileetan
edo ur azpikoetan
gizentzea

•

•

•

•

MF0284_2
Moluskuak hazkuntzaparkean gizentzea

•

•

•

Akreditazioa izanez
gero

Akreditaziorik izan
ezean

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.
Akuikultura-ekoizpeneko goi-mailako
teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbidearloko akuikulturako lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila

1 urte

3 urte

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.
Akuikultura-ekoizpeneko goi-mailako
teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbidearloko akuikulturako lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila

1 urte

3 urte

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

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

-

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

-

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

Bi kuskuko moluskuen gizentzea

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Moluskuen hazkuntza-parkea (1)

200

200

Instalazio flotatzaileak edo ur
azpikoak (1)

200

200

(1) Hazkuntza-instalazio eta egitura flotatzaileak edo ur azpikoak: ez dute zentroan egon behar nahitaez.

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M.

2. M.

Kudeaketa-gela

X

X

Moluskuen hazkuntza-parkea

X

X

Instalazio flotatzaileak edo ur
azpikoak

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

Moluskuen hazkuntza-parkea

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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.
Mahaiak
Sare-zakuak
Arrantza-arteak
Sareak
Baheak
Seinalizazio-sistemak
Berogailua
Oximetroa
Errefraktometroa
pH-metroa
Amonioa, nitritoak eta nitratoak neurtzeko kitak
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Instalazio flotatzaileak edo ur azpikoak

−
−
−
−

Kalibrea
Balantza
Zutabe granulometrikoa
Laginketak.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lotzeko makina
Harea kentzeko makina
Sailkatzeko makina
Hidrogarbigailuak
Hazkuntza-sokak
Sokadura-mailak
Zotzak
Ziertzak
Plastikozko saskiak
Plastikozko kaxak
Lan-mahaiak
Merkaturatze-poltsak
Itsasontzi garabiduna
Erremintak

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:
–
–
–
–
–
–
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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 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.

