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IZENA 
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERAK 
 

KODEA 
MAPU0209 
 

LANBIDE-ARLOA 
Itsas eta arrantza-jarduerak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Akuikultura 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
MAP1403_1: Uretako espezieak gizentzeko jarduerak (1179/2008 EDa, 2008ko uztailaren 11koa)   
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 
GAITASUN OROKORRA 
Arrainak, krustazeoak eta moluskuak edozein instalazio-motatan aurrez gizentzea eta gizentzea, ikuskaritzapean, 
eskatutako kalitatea lortuz eta arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudia errespetatuz. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
– UC1305_1: Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak gizentzeko jarduerak garatzea instalazio flotatzaileetan eta ur 

azpikoetan. 
– UC1306_1: Arrainak eta krustazeoak gizentzea lehorreko instalazioetan. 
– UC1307_1: Bi kuskuko moluskuak gizentzea sistema esekietan eta parkeetan. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Uretako espezieak gizentzeko eremuan lan egiten du, langile autonomo gisa zein besteren kontura, kofradietan, ikerketa-
zentroetan, ETEetan edo enpresa handi publiko zein pribatuetan. Goragoko maila bateko norbaiten mende dago funtzionalki 
eta hierarkikoki. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Itsas eta arrantza-sektorean, akuikulturako azpisektorean, kokatzen da, arrainak, moluskuak eta krustazeoak aurrez 
gizentzeko eta gizentzeko prozesuak garatzen diren lekuetan edo instalazioetan. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
– Moluskuak egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan gizentzen dituen langilea. 
– Moluskuak parkean gizentzen dituen langilea. 
– Zefalopodoak egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan gizentzen dituen langilea. 
– Arrainak lehorreko instalazioetako haztegi batean gizentzen dituen langilea. 
– Arrainak instalazio flotatzaileetako edo ur azpiko haztegi batean gizentzen dituen langilea. 
– Krustazeoak lehorreko instalazioetan hazten dituen langilea. 
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– Krustazeoak instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazten dituen langilea. 
 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1305_1 
Uretako espezieak gizentzeko jarduerak 
instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan 

70   

UF1046: Lehorreko akuikulturako 
instalazioak prestatzea 30 MF1306_1 

Uretako espezieak gizentzeko jarduerak 
lehorreko instalazioetan 

100 
UF1047: Gizentzeko teknikak lehorreko 
akuikulturako instalazioetan 70 

MF1307_1 
Uretako espezieak gizentzeko jarduerak sistema 
esekietan eta parkeetan 

70   

MP0216 
lUretako espezieak gizentzeko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA: 320 
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1. gaitasun-atala:  
ARRAINAK, KRUSTAZEOAK ETA ZEFALOPODOAK GIZENTZEKO 
JARDUERAK GARATZEA INSTALAZIO FLOTATZAILEETAN ETA UR 
AZPIKOETAN 

 
Kodea: UC1305_1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Kaiolen, ekipoen eta materialen mantentze-lanak protokoloek eta eskuliburuak diotenaren arabera egitea, 
funtzionamenduan ez dadin desorekarik gertatu. 

BI1.1 Aurrez zehaztutako prozedurak aplikatuz berrikusten dira sareak, eta, haien egoeraren arabera, konpondu, 
aldatu edo baztertu egiten dira. 
BI1.2 Ingurumenari kalterik eragiten ez dioten ekipo eta bitarteko aurrez zehaztuak erabiliz garbitzen dira sareak, 
hazkuntzarako prest egon daitezen. 
BI1.3 Epifauna instalazioetan aztertzen da, arduradunak zehaztutako euste-mailak kontuan hartuz, garbitu beharra 
duten egiturak, ekipoak eta materialak garbitzeko eta desinfektatzeko. 
BI1.4 Ekipoak eta materialak erabiltzeko moduan daudela egiaztatzen da, haien funtzionamendu estandarra kontuan 
hartuz, hartara elementu kaltetuak identifikatzeko eta ordezkatzeko, betiere arduradunari horren berri emanez. 
BI1.5 Arriskuak prebenitzeko aurrez ezarritako prebentzio-plana aplikatuz erabiltzen dira norbera babesteko jantziak 
eta ekipoak, segurtasun-kondizioak bermatzeko. 
BI1.6 Sareen inbentarioa protokoloak aplikatuz egiten da, sare erabilgarrien kopuru eta motari buruzko informazio 
eguneratua izateko. 

LB2: Indibiduoak espeziearen ezaugarrien eta hazkuntza-sistemaren arabera jasotzea eta estabulatzea, arduradunak 
zehaztutako irizpideen arabera prestatzeko. 

BI2.1 Garraiatzeko uraren parametro fisiko-kimikoak neurtzeko, enpresak balioak erregistratzeko eta aurrez 
ezarritako kondizioekiko desbideratzeak egiaztatzeko dituen protokoloei jarraitzen zaie. 
BI2.2 Indibiduoen laginketak egiteko, jasotako indibiduoen kalitatea, tamaina eta kantitatea egiaztatzeko 
protokoloetan ezarritako moduari eta maiztasunari jarraitzen zaie. 
BI2.3 Indibiduoen deskarga arduradunak ezarritakoaren arabera egiten da, berak zehaztutako dentsitateetan 
estabulatzeko. 
BI2.4 Behar duten espezieetako indibiduoak sexuaren arabera bereizten dira, kanpo-ezaugarriak kontuan hartuz, 
lehia- eta agresibitate-arazorik egon ez dadin. 
BI2.5 Indibiduoak kaiolaren ezaugarrietara nola egokitzen diren aztertzeko, haztegiko espeziearen portaera-patroia 
hartzen da kontuan, eta gerta daitezkeen gorabeherak erregistratzen dira. 

LB3: Elikagaia ematea haztegiko indibiduoei, eta hazkundea kontrolatzea, arduradunak ezarritako irizpideei jarraituz. 
BI3.1 Uraren parametro fisiko-kimikoak aurrez zehaztutako maiztasunaz neurtzen dira, ezarritako eskuliburuen eta 
protokoloen arabera, datuak jasotzeko eta arduradunak zehaztutako doikuntzak egiteko. 
BI3.2 Ezarritako dieta ematen zaie indibiduoei, eta haien portaera aztertzen da, arduradunaren irizpideak kontuan 
hartuz, ingestioa ebaluatzeko eta gorabeherak erregistratzeko. 
BI3.3 Janontzi automatikoak dietan finkatutako elikagai-motarekin eta -kantitatearekin betetzen dira, eta haien 
funtzionamendua egiaztatzen da, eskuliburuen jarraibideak kontuan hartuz, hazten ari den espezieak behar duen 
elikagaia dosifikatzeko. 
BI3.4 Pentsu-inbentarioa egiaztatzeko, epe laburreko elikagai-aurreikuspenak eta aurrez ezarritako prozedurak 
hartzen dira aintzat, izakinak egiaztatzeko eta arduradunari falta denaren berri emateko. 
BI3.5 Haztegiko indibiduoen laginketa-lanak egiteko, protokoloak aplikatzen dira, arduradunak zehaztutako datuak 
erregistratzeko. 
BI3.6 Sailkapenak eta banaketak arduradunaren aginduen arabera egiten dira, espeziak ekoizpen-kronograman 
ezarritako dentsitateen arabera hazteko. 

LB4: Teknikariek indibiduoen osasun-kondizioei eusteko aurrez erabakitako prebentzio- eta kontrol-neurriak aplikatzea. 
BI4.1 Haztegiko indibiduoak aztertzeko, aurrez ezarritako protokoloei jarraitzen zaie, indibiduo hilak edo patologiaren 
baten kanpo-sintomaren bat dutenak detektatzeko, eta arduradunari jakinarazten zaizkio gorabeherak. 
BI4.2 Analisirako laginak hartzeko, laborategiek eskatutako kondizioak betetzen dituen laginaren tamaina lortzeko 
arduradunak ezarritako jarraibideei jarraitzen zaie. 
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BI4.3 Prebentzio-neurriak edo tratamendu terapeutikoak aplikatzeko, arduradunak haztegiko indibiduoen patologia-
kopurua murrizteko emandako jarraibideei jarraitzen zaie. 

LB5: Azken produktua ateratzea, aukeratzea eta sailkatzea, eta enpresak produktua merkaturatzeko ezarritako kalitate-
irizpideen arabera prestatzea. 

BI5.1 Merkaturatzeko ezarritako azken produktuaren kantitatea biltzen da arduradunak produktuaren kalitateari 
eragin diezaioketen arriskuak minimizatzeko aukeratutako baliabideekin. 
BI5.2 Azken produktua aukeratzeko eta sailkatzeko, enpresak merkaturatze-planean aurreikusitako neurriak eta 
kalitatea lortzeko ezarritako jarraibideei jarraitzen zaie. 
BI5.3 Azken produktua hiltzeko eta prestatzeko, indarrean den araudiari eta merkaturatzeko eskakizunak betetzeko 
enpresak ezarri dituen protokoloei jarraitzen zaie. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Instalazio flotatzaile edo ur azpiko baten ekipamendu orokorra. Hazkuntza-ingurunea neurtzeko eta kontrolatzeko 
ekipoak. Indibiduoak biltzeko, laginak hartzeko, ontziz aldatzeko eta sailkatzeko ekipoak eta materialak. Estabulazio-
sistemak. Laginak hartzeko, prozesatzeko eta kontserbatzeko materiala. Garbitzeko eta desinfektatzeko materiala eta 
ekipoak. Laborategiko materiala. Tratamendu terapeutikoak edo prebentiboak aplikatzeko ekipoak. Elikagaiak eta 
elikatzeko ekipoak. NBE. Segurtasun-sistemak Ontzia (nagusia edo osagarria). 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Tamaina komertzialeko indibiduo kontsumigarriak 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Espezie bakoitza hazteko kondizioak. Kalitate-irizpideak. Instalazioaren funtzionamenduaren eta mantentze-lanen 
eskema orokorra. Enpresako lan-protokoloak. Marea-taulak. Ekoizpen-kronogramak. Materialen, produktu kimikoen eta 
ekipoen inbentarioa. Osasun-kontroleko eskuliburua. Kalitate-irizpideak. Araudi espezifikoa. Arriskuak prebenitzeko 
plana.  
 
 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ARRAINAK ETA KRUSTAZEOAK GIZENTZEA LEHORREKO 
INSTALAZIOETAN 

 
Kodea: UC1306_1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lehorreko instalazioen, kontrol-sistemen, ekipoen eta materialen erabilerako mantentze-lana egitea, arduradunak 
horiek guztiak behar bezala funtzionatzeko ezarri dituen prozeduren arabera. 

BI1.1 Ekipoak, instalazioak eta materialak aztertu eta erabiltzeko moduan mantentzen dira, hautemandako 
anomalien berri emateko argibideei jarraituz. 
BI1.2 Instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko, haztegian higiene-kondizio egokiak izateko aurrez ezarritako 
protokoloei jarraitzen zaie. 
BI1.3 Elementu hondatuak ordezkatzeko, erabilerako mantentze-lanen protokoloak hartzen dira kontuan, haztegian 
erabiltzeko moduan daudela ziurtatzeko. 
BI1.4 Ekipoen inbentarioa arduradunaren argibideei jarraikiz egiten da, haien erregistro dokumental bat izateko. 
BI1.5 Arriskuak prebenitzeko aurrez ezarritako prebentzio-plana aplikatuz erabiltzen dira norbera babesteko jantziak 
eta ekipoak, segurtasun-kondizioak bermatzeko. 

LB2: Instalaziora iristen diren espezieak jasotzea eta estabulatzea, erabilitako hazkuntza-sistemak eskatzen dituen 
kondizioetan eta dentsitateetan mantentzeko ezarritako prozedurari jarraituz. 
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BI2.1 Indibiduoak jasotzean hartu beharreko tamaina- eta kalitate laginak hautatzeko, arduradunak loteen 
ezaugarriak zehazteko ezarritako protokolo eta jarraibideei jarraitzen zaie. 
BI2.2 Indibiduoak jasotzean, garraio-kondizioak aztertzen dira, eta gorabeherak identifikatzeko aurrez ezarritako 
estandarrak hartzen dira horretarako erreferentzia gisa. 
BI2.3 Indibiduoak horretarako ezarritako tangetan estabulatzen dira, hazkuntza-arduradunak emandako argibideen 
arabera, gorabeherak erregistratzeko eta arduradunari jakinarazteko. 
BI2.4 Estabulatutako indibiduoen portaera aztertzeko, kontuan hartzen dira hazten ari den espeziaren portaera-
patroiak, gorabeherak erregistratzeko eta arduradunari jakinarazteko. 

LB3: Parametro fisiko-kimikoak neurtzea, erregistratzea eta aldatzea, hazkuntza-kondizioak mantentzeko protokoloen 
arabera. 

BI3.1 Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko, kontuan hartzen dira protokoloak eta ekipoen eskuliburuak, datuak 
dagozkien formularioetan erregistratzeko. 
BI3.2 Parametroak kontrolatzeko fitxak betetzeko, ekoizpeneko egoera-orriei jarraitzen zaie, parametroen 
eboluzioaren erregistro historikoa eta hazkuntzan duten eraginaren berri izateko. 
BI3.3 Hazkuntza-kondizioak doitu egiten dira, eremu-arduradunak hazkuntzaren balio estandarrak berrezartzeko 
emandako argibideen arabera. 

LB4: Elikatzeko eta hazkundea kontrolatzeko lanak egitea, hazkuntzak ekoizpen-kronogramaren arabera 
eboluzionatzeko ezarritako jarraibideak errespetatuz. 

BI4.1 Elikagaia prestatzeko eta haztegiko espezieei emateko, kontuan hartzen dira arduradunak ezarritako 
protokoloak espezie bakoitzari elikagaia behar duen moduan eta unean banatzeko. 
BI4.2 Janontzi automatikoak dietan finkatutako elikagai-motarekin eta -kantitatearekin betetzen dira, eta haien 
funtzionamendua egiaztatzen da, eskuliburuen jarraibideak kontuan hartuz, hazten ari den espezieak behar duen 
elikagaia dosifikatzeko. 
BI4.3 Elikadurako egoera-orriak betetzeko, haztegiko espezieen dietak eta elikagaiak erregistratzeko dokumentuan 
jasotako argibideei jarraitzen zaie. 
BI4.4 Elikagai-inbentarioa egiteko, biltegiko egoera-orria betetzen da, arduradunak emandako jarraibideen arabera, 
zehaztutako izakinekin bat datorrela egiaztatzeko. 
BI4.5 Pisua eta tamaina kontrolatzeko lagin-hautaketa protokoloetan ezarritako maiztasunaz eta moduan egiten da, 
indibiduoen hazkundea egiaztatzeko. 
BI4.6 Indibiduoen sailkapenak eta banaketak arduradunak zehaztutako ekipoen eta protokoloen arabera egiten dira, 
ekoizpen-kronogramaren arabera eboluzionatuko duten lote homogeneoak lortzeko. 

LB5: Teknikariek ekoizpen-prozesuko arriskuak minimizatzeko aurrez zehaztutako prebentzio- eta kontrol-neurriak 
aplikatzea. 

BI5.1 Indibiduo hilak erretiratzeko eta zenbatzeko lanak ezarritako argibideei jarraituz egiten dira, kontroleko egoera-
orria betetzeko, eta, heriotza-tasa handitu egin dela edo patologiaren baten kanpo-sintomaren bat hautemanez gero, 
horren berri emateko arduradunari. 
BI5.2 Laginak zehaztutako moduan eta zehaztutako baliabideekin hautatzen dira, kontuan hartuz teknikariek aurrez 
ezarritako prozedurak analisi-mota bakoitzerako behar diren ezaugarriak dituzten laginak lortzeko. 
BI5.3 Prebentzio-neurriak edo neurri terapeutikoak aplikatzeko, arduradunak tratamenduak eraginkorrak izateko 
emandako argibideak hartzen dira kontuan. 
BI5.4 Txertoak aplikatzeko, indibiduoak gaixotasun ohikoenetatik babesteko aurrez ezarritako protokoloei jarraitzen 
zaie. 

LB6: Azken produktua biltzea eta sailkatzea, eta enpresak produktua merkaturatzeko finkatutako kalitate-irizpideen 
arabera prestatzea. 

BI6.1 Azken produktua biltzeko eta sailkatzeko, kontuan hartzen dira enpresak, azken produktuaren kalitateari 
eusteko, espezie bakoitzerako finkatutako teknikak. 
BI6.2 Azken produktua hiltzeko, enpresak espezie bakoitzerako ezarritako protokoloari jarraitzen zaio, indibiduoak 
merkaturatzeko behar duten kalitate-maila bermatzeko. 
BI6.3 Azken produktua prestatzen da, produktu hori merkatura edo prozesatze-instalazioetara kondizio egokietan 
bidaltzeko enpresak zehaztu dituen protokoloen arabera. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lehorreko gizentze-instalazio baten ekipamendu orokorra. Hazkuntza-ingurunea neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoak. 
Indibiduoak biltzeko, laginak hartzeko, ontziz aldatzeko eta sailkatzeko ekipoak eta materialak. Indibiduoak hartzeko eta 
manipulatzeko tresnak eta ekipoak. Laginak hartzeko eta prozesatzeko materiala. Elikagaiak eta elikatzeko ekipoak. 
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Garbitzeko eta desinfektatzeko materiala eta produktuak. Hozte-ekipoak. Tratamendu terapeutikoak edo prebentiboak 
aplikatzeko ekipoak. Laborategiko materiala. Segurtasun-sistemak. NBE. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Tamaina komertzialeko indibiduo kontsumigarriak 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Espezie bakoitza hazteko kondizioak. Instalazioaren funtzionamenduaren eta mantentze-lanen eskema orokorra. 
Enpresako lan-protokoloak. Marea-taulak. Kalitate-irizpideak. Ekoizpen-kronogramak. Materialen, produktu kimikoen eta 
ekipoen inbentarioa. Osasun-kontroleko eskuliburua. Araudi espezifikoa. Arriskuak prebenitzeko plana. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
BI KUSKUKO MOLUSKUAK GIZENTZEA SISTEMA ESEKIETAN ETA 
PARKEETAN 

 
Kodea: UC1307_1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Bi kuskuko moluskuak hazteko instalazioen eta ekipo eta materialen erabilerako mantentze-lanak egitea 
protokoloetako argibideei jarraituz, behar bezala funtziona dezaten hazkuntza-prozesuan. 

BI1.1 Aldizka egiaztatzen da instalazioak, ekipoak, materialak, lotze-sistemak eta gainazaleko ainguraketa-sistemak 
erabiltzeko prest daudela, legedia, eskuliburuak eta enpresako barne-arauak kontuan hartuz, gorabeherak 
arduradunari jakinarazteko. 
BI1.2 Ekipo eta elementu hondatuak arduradunaren argibideen arabera identifikatzen eta ordezkatzen dira, 
instalazioak erabiltzeko prest egon daitezen hazkuntza-zikloetan. 
BI1.3 Substratuaren laginak arduradunak ezarritako moduan eta maiztasunaz jasotzen dira, zer egoeratan dagoen 
jakiteko eta aurretik zegoen populazioaren egoera ere zehazteko. 
BI1.4 Lurra garbitzeko eta prestatzeko, gainbegiraleak adierazitako teknika eta materiala erabiltzen dira, hazia 
hartzeko kondizio egokietan gera dadin. 
BI1.5 Indibiduoak gizentzeko materialak arduradunaren argibideei jarraituz garbitzen, biltegiratzen, sailkatzen eta 
ordenatzen dira, inbentarioak eguneratuta egon daitezen. 
BI1.6 Arriskuak prebenitzeko aurrez ezarritako prebentzio-plana aplikatuz erabiltzen dira norbera babesteko jantziak 
eta ekipoak, segurtasun-kondizioak bermatzeko. 

LB2: Hazia bildu, hautatu, estabulatu edo ereitea jarduerari ekiteko, indibiduoak hazkuntza-sistema bakoitzerako 
ezarritako kondizioetan mantentzeko zehaztu diren prozedurei jarraituz. 

BI2.1 Hazia biltzeko, legediak espezie bakoitzerako zehaztutako arrantza-tresnak erabiltzen dira, enpresak nahi 
duen kalitate-mailako hazia lortzeko. 
BI2.2 Hazia hautatzeko eta sailkatzeko, kontuan hartzen dira jatorria eta arduradunak espezie bakoitzerako 
zehaztutako kalitate-irizpideak, indibiduoek hazkuntza-sistemak zehaztutako eskakizunak bete ditzaten. 
BI2.3 Haziak espeziearen eta teknika bakoitzerako aurrez ezarritako protokoloen arabera manipulatzen dira, hazien 
bizitasunari kalterik ez eragiteko moduan. 
BI2.4 Jasotako haziaren hilkortasun- edo morbilitate-arazoak detektatu eta garaiz eta behar bezala jakinarazten 
zaizkio dagokionari, patologiak detektatzeko loteetan. 
BI2.5 Hazia ereiteko edo estabulatzeko, enpresak ezarritako teknikak erabiltzen dira, hazkuntzari ekiteko espezie 
bakoitzak behar dituen kondizioen arabera. 

LB3: Hazkundea kontrolatzea, ekoizpen-kronograma betetzeko ezarritako protokoloei jarraituz. 
BI3.1 Banaketak edo sailkapenak arduradunak finkatutako moduan eta maiztasunaz egiten dira, hazkuntzaren 
eboluzioak ekoizpen-kronogramari jarraitzeko. 
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BI3.2 Lehiakideen edo harrapakarien presentzia detektatzeko, zuzenean behatzen da hazkuntza, horretarako 
definituko protokoloei jarraituz, emaitzak erregistratzeko eta saneatze-eragiketak aplikatzeko. 
BI3.3 Hazkuntzan ekoizpen-estandarretan ezarritakoarekiko hautemandako aldaketak detektatzen dira, gorabeheren 
edo puntu kritikoen berri emateko arduradunari. 
BI3.4 Laginketak hazkuntza-sistema bakoitzak eta hazitako espezie bakoitzak behar duen teknikaren bidez egiten 
dira, arduradunak zehazten dituen eremuetan eta garaietan, indibiduoen hazkundea kontrolatzeko. 
BI3.5 Hazkuntza-kondizioak arduradunak emandako aginduen arabera aldatzen dira, hazkuntzak bideragarri izaten 
jarraitu dezan. 

LB4: Azken produktua biltzea, aukeratzea eta sailkatzea, indarrean den araudiaren eta enpresak emandako jarraibideen 
arabera merkaturatzeko prestatuz. 

BI4.1 Moluskuak biltzen eta garbitzen dira azken produktuak behar adinako kalitatea izatea lortzeko enpresak 
ezarritako prozedurak erabiliz. 
BI4.2 Azken produktua hautatzen eta sailkatzen da araudia betez eta ekoizpen-plana betetzeko ezarritako kalitate- 
eta merkaturatze-irizpideak betez. 
BI4.3 Azken produktua prestatzen da zer espezie den eta norako den kontuan hartuz, betiere araudia aplikatuz, 
merkaturatze-irizpideetan definitutako indibiduoen ezaugarriei eusteko. 
BI4.4 Parametro fisiko-kimikoak helmuga-eremura lekualdatzean erregistratzen dira, aurrez ezarritako metodologia 
kontuan hartuz, estabulazio-kondizioetan gerta litezkeen alterazio fisiko-kimikoak hautemateko. 
BI4.5 Azken produktuaren ezaugarri organoleptikoak identifikatzen dira, aurrez ezarritako kalitate-patroiekiko 
aldaketak hautemateko enpresak zehaztu dituen irizpideen arabera. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Gizentze-instalazio baten ekipamendu orokorra parkeetan eta sistema esekietan. Itsasontzi osagarriak, traktoreak eta 
lanabes osagarriak. Sistema esekietan ekoizteko eta merkaturatzeko materiala. Parkean ekoizteko materialak. Itsaskiak 
hondartzan bertan eta itsasontzi batetik biltzeko arteak. Moluskuei harea kentzeko, eta haiek lotzeko, sailkatzeko eta 
garbitzeko makina. Hazkuntza-ingurunearen kondizioak neurtzeko ekipoak. Laginak hartzeko, prozesatzeko eta 
kontserbatzeko materiala. Hozte-ekipoak. Hazkuntza-ingurunea neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoak. Garbiketa- eta 
desinfekzio-sistemak. Laborategiko materiala. NBE. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Hazkuntzarako hazi egokia. Tamaina komertzialeko moluskuak, merkaturatzeko prestatuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Marea-taulak. Laneko protokoloak. Kalitate-irizpideak. Espezie bakoitza hazteko kondizioak. Instalazioaren 
funtzionamenduaren eta mantentze-lanen eskema orokorra. Ekoizpen-kronogramak. Materialen eta ekipoen 
inbentarioak. Ingurumen-informazioa Araudia espezifikoa. Arriskuak prebenitzeko plana. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERAK INSTALAZIO 

FLOTATZAILEETAN ETA UR AZPIKOETAN 
 

2. prestakuntza-modulua:  
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERAK LEHORREKO 

INSTALAZIOETAN 
 

3. prestakuntza-modulua:  
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERAK INSTALAZIO SISTEMA 

ESEKIETAN ETA PARKEETAN 
 

4. prestakuntza-modulua:  
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-

JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERAK INSTALAZIO 
FLOTATZAILEETAN ETA UR AZPIKOETAN 
 
Kodea: MF1305_ 1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1305_1: Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak gizentzeko jarduerak 
garatzea instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan. 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazioen erabilerako mantentze-lanak deskribatzea, protokoloei eta arduradunaren argibideei jarraituz. 

EI1.1 Hazkuntza-egituren elementuak, ainguraketa-sistemak eta sare motak identifikatzea, emandako informazioa 
kontuan hartuz. 
EI1.2 Ekoizpen-prozesurako ekipoak eta materialak ezagutzea, hazkuntza-motaren arabera. 
EI1.3 Sareak eta hazkuntza-instalazioetako beste elementu batzuk konpontzeko, garbitzeko eta aldatzeko lanak 
deskribatzea. 
EI1.4 Instalazioetako epibionteak organismoak finkatzeko ezarritako protokoloarekin erlazionatzea. 
EI1.5 Garbitzeko materiala eta desinfektatzeko ekipoak identifikatzea instalazioaren eta ingurumena babesteko 
protokoloen arabera. 
EI1.6 Ordezkatu beharreko sareen zerrenda egitea, hazkuntzarako eta inbentarioa egiteko ezarritako eskakizunak 
kontuan hartuz.  

A2: Indibiduoak prestatzea, espezie bakoitza jasotzeko eta estabulatzeko ezarritako jarraibideak aplikatuz. 
EI2.1 Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko ekipoak identifikatzea, garraio-protokoloen arabera. 
EI2.2 Hazkuntza-egiturak prestatzeko eragiketak zerrendatzea, ezarritako protokoloak kontuan hartuz. 
EI2.3 Jasotako indibiduoen kalitate-irizpideak ezagutzea, ezarritako protokoloak kontuan hartuz. 
EI2.4 Laginak hartzeko sistemak deskribatzea, jasotako indibiduoen kopurua eta pisua kontrolatzeko. 
EI2.5 Haztegiko espezieetako indibiduoen sexua bereizteko balio duten ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.6 Jasotako indibiduoen portaera aklimatazio-protokoloekin lotzea, egokitzapen-arazoak hautemateko. 
EI2.7 Indibiduoak estabulatzeko kasu praktiko batean: 

- Parametro fisiko-kimikoak neurtzea eta erregistratutako balioak espeziearen eskakizunekin kontrastatzea. 
- Biometriak egitea, batez besteko pisua eta biomasa kalkulatzeko. 
- Jasotako indibiduoak ontziz aldatzea, estabulazio-egituretara eramateko. 
- Indibiduoak dimorfismo sexualaren arabera sailkatzea. 

A3: Indibiduoak gizentzeko lanak egitea, arduradunak haztegiko espeziearentzat ezarritako protokoloak aplikatuz. 
EI3.1 Hazkuntzaren parametro fisiko-kimikoak neurtzeko ekipoak identifikatzea, erabiltzeko moduan daudela egiaztatuz. 
EI3.2 Instalazio flotatzaileetako eta ur azpiko haztegietan erabiltzen diren pentsu-motak deskribatzea. 
EI3.3 Populazio bati eman beharreko elikagaia kalkulatzea, elikadura-taulak erabiliz. 
EI3.4 Elikadura automatikoko sistemak hazi beharreko espeziearekin lotzea. 
EI3.5 Hazkuntza-kaioletako elikadura kontrolatzeko sistemak deskribatzea. 
EI3.6 Biometriak eta sailkapenak egiteko ekipoak eta materialak zerrendatzea. 
EI3.7 Berritu beharreko pentsuen zerrenda egitea, inbentarioa eta ekoizpen-plana kontuan hartuz. 
EI3.8 Protokoloak aplikatuz haztegiko espezieak nola hazten diren kontrolatzeko kasu praktiko batean:  

- Parametro fisiko-kimikoak neurtzea eta hazkuntza-kondizioen balio anomaloez jabetzea. 
- Laginketarako ekipoak eta baliabideak prestatzea eta biometriak egitea. 
- Sailkatzeko eta banatzeko eragiketak egitea. 

A4: Dagokion teknikariak ezarritako osasun-prebentzio- eta -kontrol batean jarraitu beharreko pausoak zehaztea eta 
zerrendatzea. 

EI4.1 Indibiduoen portaera-patroiak kontuan hartuz, portaeran alterazioak hautematea. 
EI4.2 Patologia ohikoenekin lot daitezkeen kanpo-sintomak identifikatzea haztegiko indibiduoetan. 
EI4.3 Indibiduo hilak jasotzeko eta hondakinak kudeatzeko prozesua deskribatzea, ingurumena kudeatzeko protokoloak 
aplikatuz. 
EI4.4 Laginak jasotzeko eta laborategi espezializatu batera eramateko prestatzeko jarraibideak deskribatzea. 
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EI4.5 Haztegietan tratamendu prebentiboak edo terapeutikoak aplikatzeko eman beharreko pausoak zerrendatzea, 
protokoloak agindutakoa kontuan hartuz. 

A5: Azken produktua prestatzea merkaturatzeko, arduradunak zehaztutako kalitate-irizpideak aplikatuz. 
EI5.1 Merkaturatu beharreko produktua biltzeko sistemak, makinak eta ekipoak identifikatzea. 
EI5.2 Merkaturatu beharreko produktua biltzeko eragiketak deskribatzea. 
EI5.3 Hiltzeko eta odolusteko sistemak zerrendatzea, haztegiko espeziearen arabera. 
EI5.4 Indibiduoak hiltzeko prozesuan sortutako hondakinak ezagutzea, ingurumen-kudeaketako protokoloak kontuan 
hartuz. 
EI5.5 Produktua prestatzeko sistemak aipatzea, azken jomugaren arabera. 

 
Edukiak: 
 
1. Akuikultura instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan 

- Akuikultura-motak instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan. 
- Akuikulturaren funtzioa giza elikaduran. 
- Akuikulturaren eboluzioa instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan, eta haien gaur egungo egoera. 
- Instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan haz daitezkeen espezieak Haztegietako espezieen oinarrizko anatomia, 

fisiologia eta ekologia. 
- Instalazio flotatzaileetarako eta ur azpikoetarako oinarrizko legedia aplikagarria. 

 
2. Hazkuntza-instalazioak instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan. 

- Hazkuntzarako egitura flotatzaile eta ur azpiko motak. 
- Instalazioetako egitura-elementuak. 
- Hazkuntza-sistemen flotagarritasuna. 
- Hazkuntza-instalazioetako amarratzeko eta ainguratzeko sistemak. 
- Egiturak balizatzeko sistemak. 
- Hazkuntza-prozesuan erabiltzen diren ontzi osagarri motak. 
- Sare-motak eta beste hazkuntza-elementu batzuk. 
- Sareak garbitzeko eta ikuzteko ekipoak. 
- Instalazioetako eta ontzi osagarrietako elementu hidraulikoak. 
- Indibiduoak elikatzeko eta elikadura kontrolatzeko sistemak eta ekipoak. 
- Haztegiko espezieak sailkatzeko makinak. 
- Haztegiko uzta biltzeko makinak eta ekipoak. 
- Instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko ekipoak. 

 
3. Instalazio flotatzaileen eta ur azpikoen erabilerako mantentze-lanak. 

- Erabilerako mantentze-lanen garrantzia haztegiko egituretan, makinetan eta ekipoetan. 
- Haztegiko instalazioen, makinen eta ekipoen erabilerako mantentze-lana eta protokoloen aplikazioa. 
- Sareak eta hazkuntzako beste elementu batzuk aztertzeko eta konpontzeko sistemak. 
- Laneko arriskuen prebentzioa hazkuntzako instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan. 

 
4. Uretako espezieak gizentzea instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan 

- Haztegiko urak kontrolatzeko parametroak: 
 tenperatura, oxigenoa, gazitasuna, pHa, laster-neurgailuak, besteak beste. 
 Hazkuntza kontrolatzeko erabiltzen diren oinarrizko aparatuak deskribatzea eta erabiltzea.  
 Oinarrizko protokoloak, neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoen erabilerako mantentze-lanetarako: doitzeko eta 

zaintzeko sistemak. 
- Instalazio flotatzaile edo ur azpiko batean espezieen hazkuntza kontrolatzeko erabiltzen diren oinarrizko ekipoak 

(iktiometroa, balantzak...). 
- Instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan hazitako arrainkumeak, arrain gazteak edo postlarbak hornitzeko 

sistemak. 
 Jasotako indibiduoen kalitate-irizpideak. 
 Jasotako indibiduoak hazkuntza-instalazioetara eramateko metodoak eta kondizioak. 
 Loteak aurrez gizentzeko eta gizentzeko instalazioetara aldatzeko ekipoak eta baliabideak. 

- Espezie komertzialen hazkuntzaren kontrola. 
 Biometriak: laginketa-teknikak.  
 Biomasa kontrolatzeko eta laginak hartzeko sistema ez-agresiboak. 
 Laginketetako datuen interpretazioa. 
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 Banaketak eta sailkapenak. 
 Kontroleko egoera-orriak: betetzea eta interpretatzea  
 Jarduerari lotutako ingurumen-alderdiak identifikatzea eta minimizatzea. 

 
5. Uretako espezieak elikatzea instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan 

- Instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazitako espezieetarako pentsuak fabrikatzeko erabiltzen diren 
lehengaiak. 

- Haztegietan hazitako espezie horietarako elikagai-motak prestatzea. 
- Elikagai-motak: ezaugarriak eta kontserbazioa. 
- Espezieak instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan elikatzeko sistemak:  

 Eskuzkoak eta automatikoak. 
 Elikadura kontrolatzeko sistemak. 
 Elikadura-taulak erabiltzea. 
 Elikagaiaren konbertsio-indizea 

- Pentsu-biltegien kontrola. 
 
6. Instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan hazitako espezieen prebentzioa eta patologia 

- Instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan hazitako espezieen patologiaren oinarrizko alderdiak: 
 Gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso nagusiak: gaixotutako indibiduoen sintomak eta portaera. 
 Laginak laborategi espezializatuetara bidaltzeko prestatzea eta bidaltzea. 
 Hildako indibiduoak kontrolatzeko eta kudeatzeko sistemak. 
 Terapia eta profilaxia: tratamenduak aplikatzeko metodoak. 
 Txertaketak: Txertoak aplikatzeko protokoloak eta sistemak. 
 Prebentzioa eta segurtasun-neurriak tratamenduak aplikatzean. 

- Ekipoen, materialen eta egitura flotatzaileen eta ur azpikoen desinfekzioa. 
 
7. Hazkuntzako azken produktua instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan prestatzea 

- Kalitate-irizpideak indibiduoak merkaturatzeko. 
- Indibiduoak despiskatzeko sistemak eta ekipoak hazkuntzako instalazioetan. 
- Haztegiko espezieak hiltzeko sistemak. 
- Jasotako produktua prestatzeko, biltzeko, etiketatzeko eta kontserbatzeko sistemak. 

 
 
 
 
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERAK LEHORREKO 
INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: MF1306_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1306_1: Arrainak eta krustazeoak gizentzea lehorreko instalazioetan. 
 

Iraupena: 100 ordu 
 
 

2.1. prestakuntza-atala 
LEHORREKO AKUIKULTURAKO INSTALAZIOAK PRESTATZEA 
 
Kodea: UF1046 
 
Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1306_1eko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistemen eta ekipoen mantentze-lanak egiteko programak interpretatzea eta aplikatzea, protokoloak eta eskuliburuak 
erabiliz. 

EI1.1 Instalazioetako makinak, ekipoak eta materialak aztertzea. 
EI1.2 Ur- eta aire-hodien funtzionamendua aurrez ezarritako funtzionamenduarekin konparatzea. 
EI1.3 Hazkuntza-kondizioak kontrolatzeko automatismo-sistemak deskribatzea. 
EI1.4 Aire-, ur- eta oxigeno-instalazioen puntu kritikoak identifikatzea. 
EI1.5 Garbitzeko produktuak eta materialak edo ekipoak zerrendatzea, eta aplikazio-dosia kalkulatzea. 
EI1.6 Instalazioaren erabilerako mantentze-lanak egiteko kasu praktiko batean: 

- Elementu suntsikorrak ordezkatzea.  
- Ekipoen eta material suntsikorren inbentarioa egitea. 
- Elementu suntsikorren kontsumoa erregistratzea. 

A2: Uretako espezieak estabulatzeko instalazioak eta ekipoak egokitzea, arduradunaren argibideak kontuan hartuz. 
EI2.1 Indibiduoak jasotzean kontuan hartu beharreko jarraibideak deskribatzea, garraio-kondizioak kontuan hartuz. 
EI2.2 Behar bezala jaso ahal izateko indibiduoek bildu behar dituzten kalitate-irizpideak zerrendatzea. 
EI2.3 Indibiduoen biometriak prestatzeko eta kontrolatzeko makinak eta ekipoak identifikatzea. 
EI2.4 Jasotako argibideak kontuan hartuz loteak prestatzeko kasu praktiko batean: 

- Tangak prestatzea aurrez ezarritako hazkuntza-kondizio batzuetarako. 
- Uraren parametro fisiko-kimikoak egiaztatzea eta egonkortzea, espeziearen eskakizunen arabera. 
- Indibiduoak garraiobidetik hazkuntza-tangara lekualdatzea. 

EI2.5 Indibiduoen aklimatazio-uneko portaera aurrez definitutako portaera-patroiekin erlazionatzea. 
EI2.6 Instalazioetako ohiko garbiketa-lanak eta erabili beharreko materialak eta produktuak identifikatzea. 

 
Edukiak: 
 
1. Akuikultura lehorreko instalazioetan 

- Akuikultura eta akuikultura-motak: industriala, iraupenekoa eta birpopulatzea. 
- Akuikulturaren eboluzioa eta gaur egungo egoera lehorreko instalazioetan. 
- Akuikultura-sistemak: estentsiboa, erdiintentsiboa, intentsiboa. 
- Lehorreko instalazioetan haz daitezkeen espezieak. Haztegietako espezieen oinarrizko morfologia, anatomia, 

fisiologia eta ekologia. 
- Lehorreko hazkuntza-instalazioei aplikatu beharreko oinarrizko legedia. 

 
2. Lehorreko hazkuntza-instalazioak 

- Hazkuntzarako tanga- eta putzu-motak. Ezaugarriak, diseinua eta materialak. 
- Ura hartzeko, banatzeko eta ateratzeko sistemak. 

 Ponpa-motak. 
 Ura iragazteko sistemak. 
 Ura berotzeko eta hozteko sistemak. 
 Ura birzirkulatzeko sistemak. 
 Ura garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko ekipoak. 

- Hazkuntza-ingurunea aireztatzeko eta oxigenatzeko sistemak. 
- Instalazioaren kontrol- eta alarma-sistemak: automatismoak. 

 
3. Lehorreko instalazioen erabilerako mantentze-lanak. 

- Lehorreko instalazioen erabilerako mantentze-lanak eta hazkuntzetan duten eragina. 
- Instalazioen eta ekipoen erabilerako mantentze-lanetarako protokoloak: protokoloak interpretatzea eta aplikatzea. 
- Lehorreko instalazioetako laneko arriskuen prebentzioa. 

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
GIZENTZEKO TEKNIKAK LEHORREKO AKUIKULTURAKO INSTALAZIOETAN 
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Kodea: UF1047 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1306_1eko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gizentze-lanak eta -kontrolak espezie bakoitzaren hazkuntza-protokoloen arabera egitea. 

EI1.1 Hazkundeari eragiten dieten parametroak zerrendatzea, neurtzen dituzten ekipoak identifikatuz. 
EI1.2 Parametro fisiko-kimikoak kalibratzea eta erregistratzea, eta kontroleko egoera-orriak betetzea. 
EI1.3 Uretako espezieak gizentzeko elikagai gisa erabiltzen diren pentsu-motak eta elikagaia banatzeko sistemak 
deskribatzea. 
EI1.4 Eman beharreko elikagaia kalkulatzea eta pisatzea, elikadura-taulak kontuan hartuz eta elikadurako egoera-orriak 
betez. 
EI1.5 Haztegiko espezie baten laginak hartzeko eta sailkatzeko behar diren materialak eta ekipoak deskribatzea. 
EI1.6 Hazkundea protokoloak aplikatuz kontrolatzeko kasu praktiko batean: 

- Indibiduo-lote baten biometriak kalkulatzea. 
- Tangako arrainen biomasa eta dentsitate edo karga kalkulatzea. 
- Datuak kontroleko egoera-orri batean erregistratzea. 

EI1.7 Instalazioetako ohiko garbiketa-lanak eta erabili beharreko materialak eta produktuak identifikatzea. 
A2: Patologiak prebenitzeko jarraibideak deskribatzea, osasun-protokoloak kontuan hartuz. 

EI2.1 Patologia ohikoenen kanpoko sintomak deskribatzea. 
EI2.2 Gaixorik, infektatuak edo hilak dauden loteak edo indibiduoak eliminatzeko edo isolatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI2.3 Laginak prestatzea, gero laborategietan aztertzeko. 
EI2.4 Eman beharreko dosia kalkulatzea tratamenduaren eta haztegiko espeziearen arabera. 
EI2.5 Txertoak jartzeko ekipoak eta materialak identifikatzea eta prestatzea. 
EI2.6 Protokoloak aplikatuz tratamendu prebentiboak eta terapeutikoak aplikatzeko kasu praktiko batean: 

- Aplikatu beharreko tratamendu-dosia prestatzea. 
- Kimioterapikoen dosia ematea. 
- Indibiduoen portaeran anomaliak hautematea. 
- Uretako espezieei txertoa jartzea. 

A3: Produktua merkaturatzeko egin beharreko prestaketa-lanak ezagutzea, ezarritako kalitate-irizpideei jarraituz. 
EI3.1 Merkaturatuko den produktuaren kalitate-irizpideak identifikatzea. 
EI3.2 Azken produktua despiskatzeko makinak eta ekipoak aipatzea. 
EI3.3 Eskuz eta automatikoki despiskatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI3.4 Espeziearen arabera erabiltzen diren hiltzeko sistemak deskribatzea. 
EI3.5 Hiltzeko eta azken produktua prestatzeko prozesuan sortzen diren ingurumeneko alderdiak aipatzea. 
EI3.6 Produktua prestatzeko sistemak deskribatzea, azken jomugaren arabera. 

 
Edukiak: 
 
1. Lehorreko instalazioetan hazitako espezieak gizentzea. 

- Lehorreko instalazio bateko gizentze-prozesua kontrolatzeko oinarrizko ekipoak: 
 Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko aparatuak.  
 Hazkundea kontrolatzeko erabiltzen diren aparatuak deskribatzea eta erabiltzea. 
 Hazkuntza-kondizioak neurtzeko eta kontrolatzeko aparatuak zaintzea. 

- Lehorreko instalazioetan hazitako arrainkumeak, arrain gazteak edo postlarbak hornitzeko sistemak. 
 Jasotako indibiduoen kalitatea. 
 Indibiduoak garraiatzeko metodoak eta kondizioak. 
 Loteak ontziz aldatzeko ekipoak eta baliabideak. 
 Jasotako indibiduoak estabulatzeko eta mantentzeko kondizioak. 

- Lehorreko instalazioetan hazitako espezie komertzialak gizentzeko prozesuaren ezaugarriak: 
 Biomasaren kontrola: laginketarako teknikak. 
 Laginketetako datuen interpretazioa. 
 Haztegiko espezieen banaketak eta sailkapen-sistemak 
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 Kontroleko egoera-orriak: betetzea eta interpretatzea. 
 Ingurumen-alderdien identifikazioa eta minimizazioa. 

 
2. Lehorreko instalazioetan hazitako espezieen elikadura. 

- Lehorreko instalazioetan hazitako espezieetarako elikagaiak fabrikatzeko erabiltzen diren lehengaiak. 
- Elikagai-moten prestaketa. 
- Elikagai-motak: ezaugarriak eta kontserbazioa. 
- Espezieak lehorreko instalazioetan elikatzeko sistemak: 

 Eskuzkoak eta automatikoak. 
 Elikadura-taulak. 
 Elikagaiaren konbertsio-indizea 

- Pentsu-biltegien kontrola. 
 
3. Lehorreko instalazioetan hazitako espezieen prebentzioa eta patologia 

- Lehorreko instalazioetan hazitako espezieen patologiaren alderdi orokorrak: 
 Gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso nagusiak: gaixotutako indibiduoen sintomak eta portaera. 
 Ale hilak edo hilzorian daudenak kentzea. Hondakinak kudeatzeko protokoloak aplikatzea. 
 Laginak laborategi espezializatuetara bidaltzeko prestatzea eta bidaltzea. 
 Hazitako espezieei tratamenduak aplikatzeko jarraibideak. 
 Gaixotasunen prebentzioa: baliabideak eta tratamenduak. 
 Txertaketa-protokoloak eta -sistemak. 

- Lurreko instalazio bateko ekipoak, materialak eta makinak desinfektatzea. 
 
4. Lurreko instalazioetako hazkuntzako azken produktua prestatzea 

- Kalitate-irizpideak indibiduoak merkaturatzeko. 
- Indibiduoak biltzeko metodoak eta kondizioak. 
- Lehorreko instalazioetan hazitako espezieak hiltzeko sistemak. 
- Prestatzeko, biltzeko eta etiketatzeko sistemak.  
- Produktua biltegiratzeko eta azken jomugaraino garraiatzeko kontserbazio-kondizioak.  

 
 
 
 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERAK SISTEMA ESEKIETAN 
ETA PARKEETAN 
 
Kodea: MF1307_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1307_1: bi kuskuko moluskuak gizentzea sistema esekietan eta 
parkeetan. 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hazkuntzarekin lotutako azpiegituren erabilerako mantentze-lanak deskribatzea, kontuan hartuz instalazio-mota, 
hazkuntzako egiturak eta ekipoak, eta ingurumena babesteko indarrean den legedia. 

BI1.1 Haztegiko espezie batekin lotutako instalazioak deskribatzea, egitura-elementuen ezaugarriak azalduz eta 
hazkuntzako egiturak eta norbera babesteko makinak eta ekipoak identifikatuz. 
BI1.2 Gizentzeko instalazioak eta ekipoak behar bezala funtzionatzeko erabilerako mantentze-lanak azaltzea. 
BI1.3 Hazkuntza-eremu bat ereintzarako prestatzeko behar diren makinak, ekipoak eta materialak zerrendatzea. 
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BI1.4 Gizentze-prozesuan parte hartzen duten elementu suntsikorren eta ekipoen zerrenda bat egitea. 
BI1.5 Tresna eta ekipoak erabili ondoren, nola garbitu eta biltegiratu behar diren azaltzea. 

A2: Indibiduoak biltzeko lanak gizendu beharreko espeziearekin lotzea, hazkuntza-sistema bakoitzerako protokolo egokiak 
aplikatuz. 

BI2.1 Hazia ateratzeko metodoak identifikatzea, hazi beharreko espeziearen arabera. 
BI2.2 Hazia biltzeko teknikak deskribatzea eta bildu beharreko espezie bakoitzerako kolektoreak identifikatzea, araudi 
espezifikoa kontuan hartuz. 
BI2.3 Lortutako hazia gizentze-eremura lekualdatzeko eragiketak deskribatzea, kalitate-kontroleko arauak betez.  
BI2.4 Hazia gizentze-instalazio batean egokitzeko estabulazio-unitatea identifikatzea, espeziea hazteko kondizioak 
kontuan hartuz. 

A3: Haztegiko espeziearen hazkundea kontrolatzea, hazkuntza-sistema, araudia eta ingurumeneko alderdiak kontuan 
hartuz. 

BI3.1 Hazkuntza-sistema batean hazitako loteen laginketa deskribatzea, behar diren materialak aipatuz. 
BI3.2 Haztegian hazitako espezie baterako biomasa eta dentsitatea kontrolatzeko metodoak aipatzea. 
BI3.3 Hazia sailkatzeko eragiketak zerrendatzea, hazkuntza-sistemaren arabera, eragiketa horiek behar diren ekipoekin 
eta tresnekin lotuz. 
BI3.4 Laginketak eta biometriak egiteko ekipoak, tresnak eta materialak zerrendatzea. 
BI3.5 Lehiakideek eta harrapariek eragindako egoera kritikoak hautematea eta egoera horiek saneatzeko teknikak —
hazkuntza-sistemarako egokiak— aplikatzea. 
BI3.6 Hazkuntzari eragiten dioten aldagai fisiko-kimikoak neurtzeko ekipoak identifikatzea. 
BI3.7 Parke batean laginak hartzeko erabiltzen diren neurketa-ekipo kartografikoak ezagutzea. 
BI3.8 Arazo patologikoek hazkuntzaren errendimenduan duten eragina minimizatzeko prebentzio-neurriak zerrendatzea. 

A4: Azken produktua ateratzea, sailkatzea eta prestatzea hazi beharreko espeziearen eta indarrean den legediaren arabera. 
BI4.1 Produktuak arte desberdinekin ateratzeko teknikak zerrendatzea. 
BI4.2 Azken produktua biltzeko eta sailkatzeko makinak eta ekipoak hazkuntza-sistemarekin erlazionatzea. 
BI4.3 Produktua estabulatzeko kondizioak identifikatzea, azken jomugaren arabera.  
BI4.4 Ezarritako legeriaren arabera, azken produktuak merkaturatzeko behar dituen ezaugarriak aipatzea. 

 
Edukiak: 
 
1. Egituretan edo hondoaren gainean haz daitezkeen espezieak 

- Biologia eta habitata. 
- Espezieak eta espezie bakoitzarekin lotutako hazkuntza-instalazio-mota: 

 Parkea: hesoletan, jasota eta hondoaren gainean. 
 Esekita: parrilladurak, txanelak eta tretzak. 
 

2. Hazkuntza-instalazioak. Erabilerako mantentze-lanak.  
- Hazkuntza-parke bati lotutako ekipoak eta makinak. 

 Ekipamendu-motak: besteak beste, sareak, plastikozko hesiak, mahaiak/astoak, hazkuntza-poltsak. 
 Makina-motak: besteak beste, traktoreak, uzta biltzeko makinak, goldeak, motoponpak, hidrogarbigailuak. 

- Hazkuntza-sistema eseki bati lotutako ekipoak eta makinak. 
 Ekipamendu-motak: besteak beste, sareak, mailak, sokak, ziertzak. 
 Makina-motak: besteak beste, garabia, harea kentzeko makina, lotzeko makina, sailkatzeko makina, 

hidrogarbigailuak.  
- Laborategiko ekipoak eta parametro fisiko-kimikoak kontrolatzekoak. 
- Landa-tresnak: besteak beste, itsaski-bilketako arteak, baheak, laginketak. 
- Hazkuntza-parke baten seinalizazioa: itsasoko mapak eta GPSa. 
- Sistema esekietako makinen, ekipoen eta materialen erabilerako mantentze-lana 
- Instalazioak eta ekipoak garbitzeko eta desinfektatzeko sistemak. 
- Ekipoen eta materialen inbentarioak egitea eta biltegiratzea 

 
3. Moluskuak sistema esekietan eta parkeetan hazteko teknikak. 

- Hazkuntzaren faseak. 
- Haziaren hornikuntza eta hautaketa: 

 Haziaren kalitate-irizpideak. 
 Hazia ingurune naturaletik ateratzea. 
 Finkatzeko sokak eta kolektoreak.  
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 Kolektoreetan hazia biltzea. 
 Hazia garraiatzeko kondizioak.  

- Hazkuntza-parke baten prestakuntza. 
 Substratua eta hazkuntza-egiturak prestatzea. 
 Harrapariak eta lehiakideak kontrolatzeko sistemak. 

- Moluskuen hazkuntzaren eboluzioa kontrolatzeko eragiketak. 
 Laginketa-teknikak. 
 Hazkuntza-parametroak eta -baldintzak. 

- Parametro fisiko-kimikoen neurketa eta erregistroa. 
- Dentsitatearen eta biomasaren kontzeptua.  
- Banaketak, sailkapenak eta mehasteak.  
- Kontroleko egoera-orriak. 

- Ur azpiko egiturekin eta hondoko hazkuntzarekin lotutako fauna eta flora: 
 Epibionteak. 
 Lehiakideak eta harrapariak. 

- Indibiduoak garbitzea. 
- Jardueraren ingurumen-alderdiak.  
- Hazkuntza-sistemari aplikatu behar zaizkion prebentzio-neurriak: 

 Estresak moluskuen hazkuntzan duen eragina. 
 Gaixotasunak transmititzeko moduak. Hazkuntzetan duten eragina.  
 Laginak hartzea arazo patologikoak detektatzeko. 
 

4. Azken produktuaren uzta eta prestaketa 
- Uzta biltzeko sistemak. 
- Azken produktua sailkatzeko sistemak. 
- Bildutako indibiduoak produktuaren helmugaren arabera estabulatzea.  
- Garraiatzean azken produktuaren bideragarritasunari eragiten dioten parametroak: tenperatura, hezetasuna, karga. 

 
5. Laneko arriskuen prebentzioa sistema esekietan eta parkeetan.  

- Laneko arriskuak prebenitzeko plana. 
- Norbera babesteko ekipoak.  
- Produktu kimikoak erabiltzea. Fabrikazio-fitxa teknikoak. 

 
6. Azken produktua hazteari eta merkaturatzeari dagokion legedia 

- Azken produktua merkaturatzeko aplikatu behar den oinarrizko araudia. 
 
 
 
 
 
4. prestakuntza-modulua 
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERETAN LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0216 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uretako espeziak gizentzeko instalazioen erabilerako mantentze-lanak egitea, protokoloak aplikatuz. 

BI1.1 Gainazaleko lotze-sistemak, eta balizatzeko eta seinaleak jartzeko sistemak identifikatzea. 
BI1.2 Ekoizpen-prozesuan behar diren ekipoen eta materialen egoera egiaztatzea. 
BI1.3 Hazkuntzarako instalazioak eta ekipoak saneatzea, garbitzea eta desinfektatzea. 
BI1.4 Hazkuntza-egiturak edo -elementuak ordezkatzea. 
BI1.5 Kontsumigarri hondatuak kentzea, ingurumena kudeatzeko ezarritako sisteman zehaztutakoak betez. 
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A2: Uretako espezieak biltzea eta hazkuntza kontrolatzea, ekoizpen-protokoloak aplikatuz. 
BI2.1 Kolektoreak jartzea eta hazia biltzea. 
BI2.2 Indibiduoak estabulazio-sistemetara lekualdatzea, baliabideak eta ekipoak prestatuz. 
BI2.3 Parametro fisiko-kimikoak neurtzea eta erregistratzea.  
BI2.4 Espezieak elikatzea eta elikadura automatikoko sistemak betetzea. 
BI2.5 Haztegiko espezieen biometriak, banaketak eta sailkapenak egitea. 
BI2.6 Hazkuntza-sistema desberdinetako ale hilak edo hilzorian daudenak kentzea. 
BI2.7 Gaixotasunak kontrolatzeko tratamendu prebentiboak aplikatzea.  

A3: Azken produktua prestatzea jomugaren arabera, produktua biltzeko eta prestatzeko protokoloak betez. 
BI3.1 Azken produktua despiskatzea edo biltzea. 
BI3.2 Bildutako aleak sailkatzea eta hiltzea.  
BI3.3 Azken produktuaren kalitate-irizpideak ezagutzea. 
Azken produktua estabulatzea, merkaturatzeko eskakizunen arabera egokituz. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, nagusiek ezarritako argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea, eta egin beharreko lanetan arduraz jokatzea. 
EI4.2 Jarduera jakinak lantalde batean egitea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitzen saiatuz. 
EI4.4 Laneko segurtasun-neurriak errespetatzea, arriskuak ekiditeko eta eskatutako emaitzak lortzeko ezarritako babes-
ekipoak erabiliz.  

 
Edukiak: 
 
1. Hazkuntza-instalazioak 

- Instalazioetako egitura-elementuak eta ekipamendua. 
- Hazkuntza-instalazio bateko eragiketa nagusiak. 
- Ekoizpen-kronograma baten faseak.  

 
2. Instalazio bateko ekipoen eta eta materialen oinarrizko mantentze-lanak. 

- Instalazioen garbiketan eta osasun-higienean erabiltzen diren desinfekzio-produktuak eta -ekipoak. 
- Instalazioetako egituren eta ekipoen erabilerako mantentze-lanen oinarrizko eragiketak. 

 
3. Aurrez gizentzeko eta gizentzeko jarduerak egitea hazkuntza-sistema desberdinetan 

- Hazia biltzea. 
- Hazkuntzari eragiten dioten parametro fisiko-kimikoak neurtzea. 
- Elikadura-jarraibideak. 
- Laginketak, banaketak eta sailkapenak. 
- Patologiak prebenitzeko jarraibideak. 
- Ekoizpenaren erregistroko eta kontroleko egoera-orriak. 
- Instalazioaren ingurumeneko protokoloak. 

 
4. Azken produktuaren uzta eta prestaketa 

- Bilketa-sistemak, espeziearen eta instalazioaren arabera. 
- Azken produktuaren kalitate-irizpideak. 
- Hiltzea: hainbat sistema, espeziearen arabera. 
- Produktua sailkatzeko sistemak. 
- Produktua prestatzeko sistemak. 
 

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

ESKATZEN DEN LANBIDE-ESPERIENTZIA  
PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1305_1:  
Uretako espezieak 
gizentzeko jarduerak 
instalazio flotatzaileetan 
eta ur azpikoetan 

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

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

• Itsas eta arrantza-jardueretako 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-
arloko akuikulturako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak. 

1 urte 3 urte 

MF1306_1:  
Uretako espezieak 
gizentzeko jarduerak 
lehorreko instalazioetan 

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

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

• Itsas eta arrantza-jardueretako 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-
arloko akuikulturako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak. 

1 urte 3 urte 

MF1307_1:  
Uretako espezieak 
gizentzeko jarduerak 
sistema esekietan eta 
parkeetan 

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

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

• Itsas eta arrantza-jardueretako 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-
arloko akuikulturako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak. 

1 urte 3 urte 

    

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 

edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Lehorreko gizentze-instalazioak 100 150 

Moluskuen hazkuntza-parkea 200 200 

Instalazio flotatzaileak eta ur 
azpikoak 200 200 

 
 
 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Lehorreko gizentze-instalazioak X X X 

Moluskuen hazkuntza-parkea (1)   X 

Instalazio flotatzaileak eta ur 
azpikoak (1) X  X 

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

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 
− Orri birakariak edo arbel digitala 
− Ikasgelako materiala 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 

Internet. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 

Lehorreko gizentze-instalazioak − Hazkuntza-tangak 
− Aire, ur geza, ur gazi eta oxigenoaren instalazioa 
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− Garbiketa-materiala 
− Janontzi automatikoak 
− Lan-mahaiak 
− Salabardoak 
− Oinak garbitzeko putzuak 
− Erremintak 
− Berogailua 
− Oximetroa 
− Errefraktometroa 
− pH-metroa 
− Amonioa, nitritoak eta nitratoak neurtzeko kitak 
− Iktiometroa 
− Zutabe granulometrikoa 
− Laginketak. 

 

Moluskuen hazkuntza-parkea 

− Mahaiak 
− Sare-zakuak 
− Arrantza-arteak 
− Sareak 
− Baheak 
− Seinalizazio-sistemak 
− Laginketak 
− Ontzi isotermoak 

Instalazio flotatzaileak eta ur azpikoak 

− Txanela 
− Lotzeko makina 
− Harea kentzeko makina 
− Sailkatzeko makina 
− Hidrogarbigailuak 
− Hazkuntza-sokak 
− Sokadura-mailak 
− Zotzak 
− Ziertzak 
− Plastikozko saskiak 
− Plastikozko kaxak 
− Lan-mahaiak 
− Merkaturatze-poltsak 
− Itsasontzi garabiduna 
− Hazkuntza-instalazioak 
− Garbiketa-materiala 
− Itsasontzia 
− Sareak 

 
 
 
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. 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK. 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 
 
 



 

 

 




