
   
 
 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: HARAKINTZA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(INAI0109) HARAGI-INDUTRIAK (646/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa) 
Gaitasun orokorra: Hiltegi bat, unitate bat edo atal bat kudeatzea haragi-industrian, baliabide materialak eta giza baliabideak programatuta, prestatuta eta gainbegiratuta, baita produkzioko, kalitateko eta 
ingurune-babeseko planetan finkatutako helburuak lortzeko egin beharreko lana ere. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren aplikazioa gainbegiratzea, baita fabrikazio- eta manipulazio-
jardunbide egokien aplikazioa eta trazabilitate-sistemaren aplikazioaren kontrola ere. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0556_3 Hornikuntzak, biltegia eta bidalketak kudeatzea elikagaien industrian eta 
merkaturatzeari laguntzeko jarduerak egitea. 

UC0557_3 Produkzioa programatzea eta kudeatzea elikagaien industrian. 

UC0558_3 Elikagaien industriako ingurune-kalitateko eta -kudeaketako planaren 
ezarpenean eta garapenean laguntzea. 

UC0765_3 
Gizentzeko animaliak hiltzeko, prestatzeko eta zatitzeko prozesuak 
garatzea eta prozedura operatiboak zehaztea, baita haragi-produktuak 
eta -prestakinak lantzeko ere. 

UC0766_3 
Haragi-produktuak eta -prestakinak lantzea eta horien produkzio-sistema 
automatikoak kontrolatzea, baita animalien hilketa, prestaketa eta 
zatiketa ere. 

3 INA239_3 HARAGI-INDUSTRIAK 
(729/2007 EDa, 2007ko ekainaren 8koa) 

UC0767_3 Haragi-produktuen eta -prestakinen elaborazio-prozesuaren kontrol 
analitiko eta sentsorialeko teknikak aplikatzea. 

− 3160.1052 Kalitate-kontroleko teknikaria elikagaien industrian. 
− Haragi-produktu prestatuen kalitatearen kontrolerako laborategiko 

teknikaria. 
− Haragiaren eta haragi-produktuen handizkako merkataritza. 
− Haragiaren eta haragi-produktuen txikizkako merkataritza 

establezimendu espezializatuetan. 
− Ingurumen-kontroleko arduraduna haragi-industrietan. 
− Prozesu- eta produktu-gainbegiralea. 
− Teknikari komertziala. Eroslea. 
− Albaitari-laguntzailea hiltegian. 
− Haragi-produkzioen arduraduna. 
− Instalazioko burua haragi-industrietan. 
− Kalitate-ikuskatzailea eta -auditorea. 
− Hiltegiko eta/edo zatiketa-aretoko arduraduna. 
− Lineako burua. Hornikuntza-arduraduna. 
− Hiltegietako eta haragi-industria txikietako kudeatzailea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak Geh.  
ordu-aldea 

MF0556_3 Biltegiaren kudeaketa eta merkaturatzea elikagaien industrian 80   80 40 
MF0557_3 Elikagaien produkzio-unitate baten antolamendua 50   50 20 
MF0558_3 Kalitatearen kudeaketa eta ingurumena elikagaien industrian 80   80 20 
MF0765_3 Prozesuak haragi-industrian 90   90 30 

UF0830 Makinak eta instalazioak haragi-produktuak lantzean 50 10 MF0766_3 Haragi-prestakinak lantzea 120 
UF0831 Haragi-produktuak lantzeko eragiketen kontrola 70 10 

MF0767_3 Haragiaren eta haragi-produktuen kontrol analitikoa eta sentsoriala 60   60 20 
MP0171 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua  120   120  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 600 150 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Gaitasun-atalaren 
eremuan behar den 

esperientzia profesionala 

MF0556_3   2 urte 

MF0557_3   2 urte 

MF0558_3   

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

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

2 urte 

MF0765_3   2 urte 

UF0830  

MF0766_3 
UF0831 

UF0830 
gainditua izan 
behar du 

2 urte 

MF0767_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
–Batxilergoko titulua izatea. 
–3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 
–Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
–Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo goi-
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 

  

• Zientzietan edo Osasun-zientzietan lizentziatua, ingeniaria 
edo dagokion graduko tituluduna, edo beste baliokideren bat. 

• Zientzietan edo Osasun-zientzietan diplomatua, ingeniari 
teknikoa edo dagokion graduko tituluduna, edo beste 
baliokideren bat. 

2 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

Haragi-produktuen egilea (2019/1996 
EDa, 1996ko irailaren 6koa) 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Haragi-produktuen egilea” eta “Haragi-
indutriak” 

Kudeaketa-gela 45 60    
Haragi-lanketen gela edo lantegia  80 120    
Harategien eta haragi-lanketen biltegia 60 100    
Haragi-azterketen eta kalitate-kontroleko laborategiak 25 25    
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