ELIKAGAIEN INDUSTRIAK
Lanbide-eremua: OKINTZA, PASTELGINTZA, GOZOGINTZA
ETA ERROTARITZA
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(INAF0109) PASTELGINTZA ETA GOZOGINTZA (646/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa)

Gaitasun orokorra: Pastelgintzako eta postregintzako produktuak egiteko beharrezko eragiketak egitea, antolatzea eta gidatzea, lehengaien eta produktu amaituen hornidura eta biltegiratzea kontrolatuz,
pastelgintza-postregintzako, gozogintzako, txokolategintzako, gailetagintzako eta beste elaborazio batzuetako oreak, pastak eta oinarrizko produktuak elaboratuz, eta hori guztia akabera, dekorazio, ontziratze
eta aurkezpen egokiekin eta eskatutako kalitatea eta higienea betez.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

INA107_2 PASTELGINTZA ETA
GOZOGINTZA
(2005eko irailaren 16ko
1087/2005 EDa).

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

UC0305_2

Lehengai eta gai osagarrien eta produktu amaituen hornidura,
biltegiratzea eta bidalketa kontrolatzea eta elaborazio prozesuetan
erabili beharreko ekipamendu eta lanabesak prestatzea.

UC0306_2

Pastelgintza-postregintzarako hainbat aplikaziotarako oinarrizko
produktuak, oreak eta pastak elaboratzeko eragiketak egitea eta/edo
kontrolatzea.

UC0307_2

Gozogintzako, txokolategintzako, gailetagintzako eta beste elaborazio
batzuetako produktuen elaborazio-eragiketak egitea eta/edo
kontrolatzea.

−
−
−
−

UC0308_2

Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen akabera eta dekorazioa
egitea.

−
−

UC0309_2

Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak ontziratzea eta aurkeztea.

UC0310_2

Elikagaien industrian segurtasun- eta higiene-araudia eta ingurumena
babesteari buruzkoa aplikatzea.

−
−
−

7703.1048 Pastelgilea.
Gozogilea (pastelgintza).
Pastelen elaboratzailea-dekoratzailea
Konfiteroa.
7703.1011 Txurrogilea.
7703.1057 Karamelu eta gozokien elaborazioko langilea.
Karameluen elaboratzailea.
7703.1020 Gailetagilea.
Gaileta-elaborazioko langilea
7703.1066 Kakao- eta txokolate-produktuen
elaboratzailea.
7703.1084 Artisau-turroigilea.
Turroigilea.
7703.1075 Turroi eta mazapanen elaboratzailea.
8160.1176 Karamelu eta gozokiak elaboratzeko makinen
operadorea
8160.1303 Kakao- eta txokolate-produktuak elaboratzeko
makinen operadorea.
8160.1358 Turroiak eta mazapanak elaboratzeko makinen
operadorea
8160.1080 Okintza eta postregintza industrialeko
produktuak ontziratzeko makinen operadorea
8160.1024 Okintza eta postregintza industrialeko
artikuluen produkziorako kontrol-koadroaren operadorea
8160.1154 Kakaoa elaboratzeko makinen operadorea

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK
Lanbide-eremua: OKINTZA, PASTELGINTZA, GOZOGINTZA
ETA ERROTARITZA
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF0305_2

Pastelgintzako eta gozogintzako biltegiratzea eta
eragiketa osagarriak

60

MF0306_2

Pastelgintza eta postregintzarako oinarrizko
elaborazioak

120

MF0307_2

Gozogintzako eta beste espezialitate batzuetako
produktuak

120

MF0308_2

Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen
akabera eta dekorazioa

MF0309_2

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

60

40

UF1052

Pastelgintzako eta postregintzako ore eta pasten elaborazioa

80

30

UF1053

Pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarriak

40

10

UF1054

Txokolatearen eta deribatuen, turroien, mazapanen eta litxarrerien elaborazioa

60

20

UF1055

Galleten, artisau-izozkien eta askotariko espezialitateen elaborazioa

60

10

90

90

10

Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak
ontziratzea eta aurkeztea

50

50

20

MF0310_2

Segurtasuna eta higienea pastelgintzan eta
gozogintzan

60

60

40

MP0218

Pastelgintzako eta gozogintzako lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideen modulua

80

80

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

580

180

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den akreditazioa
•
•

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
graduatu-titulua izatea.
MF0305_2

•
•
•

2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

•
•

UF1052

•
•
•
•

MF0306_2 Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo erdimailako zikloetara sartzeko dagozkion
probak gainditu izana.
UF1053
25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo
UF1054
urte
baino
gehiagokoentzako
MF0307_2 45
unibertsitatera sartzeko proba gainditu UF1055
izana.
MF0308_2

•
•
•
•
•

MF0309_2 Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo
MF0310_2 lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.

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
Jatetxe-arloko zerbitzu-zuzendaritzako goi-mailako teknikaria
Elikagaien Industrien lanbide-arloko Okintzako, Pastelgintzako, Gozogintzako eta
Errotaritzako lanbide-eremuaren eta Elikagaien Industrien lanbide-arloko Jatetxe-arloko
lanbide-eremuaren 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak.
Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Jatetxe-arloko zerbitzu-zuzendaritzako goi-mailako teknikaria
Sukalde-zuzendaritzako goi-mailako teknikaria.
Elikagaien industrien lanbide-arloko goi-mailako teknikaria
Ostalaritza eta Turismoaren lanbide-arloko Jatetxe-arloko lanbide-eremuaren eta Elikagaien
Industrien lanbide-arloko Okintzako, Pastelgintzako, Gozogintzako eta Errotaritzako lanbideeremuaren 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak.
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
Jatetxe-arloko zerbitzu-zuzendaritzako goi-mailako teknikaria
Elikagaien Industrien lanbide-arloko Okintzako, Pastelgintzako, Gozogintzako eta
Errotaritzako lanbide-eremuaren eta Ostalaritza eta Turismoaren lanbide-eremuaren 3.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak.

Akreditazioar
ekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

2 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

2 urte

3 urte

1 urte

3 urte

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Pastelgintzako eta gozogintzako lantegia

120

150

Pastelgintzako eta gozogintzako biltegia

30

50

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRI BALIOKIDEAK

Pastelgilea (2024/1996 EDa, 1996ko irailaren 6koa).
Karamelugilea eta gozogilea (2030/1996 EDa, 1996ko
irailaren 6koa)
“Pastelgilea” eta “Pastelgintza eta gozogintza”
“Karamelugilea eta gozogilea” eta “Pastelgintza eta
gozogintza”

