ELIKAGAIEN INDUSTRIAK
Lanbide-eremua: ESNEKIAK

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(INAE0109) GAZTAGINTZA (646/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa)

Gaitasun orokorra: Lehengaiak hartzeko eta egokitzeko eragiketak eta esnearen aurretiko tratamenduak egitea, eta gaztak egitea, azken produktua biltegiratzea eta kontserbatzea, ekipamenduak eta
metodoak erabiltzeari dagokionez espezifikazio teknikoei jarraikiz; baldintza higieniko-sanitarioei eutsiz, laneko segurtasunari eta higieneari buruz nahiz ingurumena babesteari buruz ezarritako arauak betez.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

INA012_2 GAZTAGINTZA
(295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa,
2005Eko irailaren 16ko 1087/2005 EDak
aldatua)

Gaitasun-atalak

UC0027_2

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

Esnea eta bestelako esne-lehengaiak jasotzeko eragiketak eta
aurretiko tratamenduak egitea eta gidatzea.

−
−
−
−
−
−

UC0028_2

Gaztak egiteko prozesuak kontrolatzea eta gidatzea

−
−

7704.1923 Gaztagilea.
8160.1325 Gaztak eta antzekoak egiteko makinen operadorea.
7704.1032 Esnekiak egikaritzeko langileak.
7704.1041 Esnea tratatzeko langilea.
8160.1110 Esnekiak tratatu eta egiteko makinetako operadorea
oro har.
8160.1013 Esnea eta deribatuak tratatzeko aginte-panelaren
operadorea.
Esne-prozesatzailea.
Biltegiratzailea/Ontziratzailea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF0027_2

Esnea jasotzea, biltegiratzea eta aurretiko
tratamenduak gauzatzea

150

MF0028_2

Gaztak egitea

160

MP0248

Gaztagintzako lanekoak ez diren lanbidejardunbideen modulua

80

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF1178

Esnea eta lehengaiak jasotzea eta biltegiratzea.

80

40

UF1179

Esnearen aurretiko tratamenduak

70

40

UF1180

Gaztak egiteko oinarrizko prozesuak

90

30

UF1181

Gaztak ontzea eta ontziratzea

70

30

80
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

390

140

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0027_2

MF0028_2

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
graduatu-titulua izatea.
–2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo erdimailako zikloetara sartzeko dagozkion probak
gainditu izana.
–25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik
gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba
gainditu izana.
–Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioa
rekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

UF1178

•
UF1179

•
•

UF1180

•

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Elikagaien industrien lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria
Elikagaien Industrien lanbide-arloko esne-industrietako
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila

UF1181

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Gaztak egiteko instalazio pilotua*

120

150

Esne-industrietako kalitatea kontrolatzeko laborategia

30

50

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Biltegia
30
*Gaztak egiteko instalazio bat beharko da, baina ez du zertan prestakuntza-zentroan egon.

50

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRI BALIOKIDEAK

Gaztagilea (1997/1996 EDa,
1996ko irailaren 6koa)
“Gaztagilea” eta
“Gaztagintza”

