
   
 
 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: HARAKINTZA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(INAI0208) ANIMALIEN HILKETA, PRESTAKETA ETA ZATIKETA (646/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa) 

Gaitasun orokorra: Hainbat animalia-espezie balioetsi, hil eta prestatzeko eragiketak egitea, eta horiek hiltzeko prestatzea. Kanalak zatitzea eta jateko hondakinak eta piezak lortzea. Azken produktua 
sailkatzea eta biltegiratzea, indarreko araudi tekniko-sanitarioa betez. Bidezko makinak eta ekipamenduak maneiatzea, instalazioen eta tresnen garbiketa zainduz. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0031_2 Animaliak eta kanalak balioetsi, hil eta prestatzeko eragiketak eta 
trazabilitatearen aplikazioa eta jarraipena egitea. 

UC0032_2 Kanala zatitzea eta haragia egokitzea harategietan banatzeko eta 
merkaturatzeko edo industria-erabilerarako. 2 

INA014_2 ANIMALIEN HILKETA, 
PRESTAKETA ETA ZATIKETA. 
(295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 

UC0033_2 Kanalak eta piezak hartu, biltegiratu eta bidaltzeko prozesuak 
kontrolatzea. 

− 7701.1051 Abere-hiltzailea edo harakina, oro har. 
− Abere-hiltzailea, zorabiatzailea, sangratzailea, 

larrutzailea, adarrak kentzen dituena, erraiak 
kentzen dituena, eskinadorea. 

− Hiltegiko lineako operadorea. 
− Animalien hartzailea. 
− Zatikatzailea 
− Hondakinen prestatzailea. 
− Kanalen eta piezen sailkatzailea. 
− Kanalen garbiketa. 
− 7701.1042 Hegaztien eta untxien hiltzailea. 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

UF0693 Animalien hilketa 60 20 
UF0694 Animalien prestaketa 80 20 MF0031_2 Animalia-hilketa, -zatiketa eta -prestaketa 180 
UF0695 Janarien manipulazioa, hiltegietako ingurune-segurtasuna eta -babesa 40 20 
UF0352 Haragiaren egokitzapena, merkaturatzeko 70 20 

MF0032_2 Haragiaren zatiketa eta teknologia 160 
UF0696 Haragiaren teknologia 90 30 

MF0033_2 Haragi-produktuen biltegiko eragiketak eta 
kontrola 50 

  
50 30 

MP0147 Animalien hilketako, prestaketako eta zatiketako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua 

80 
  

80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 470 140 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0693  

UF0694 UF0693 gainditua izan 
behar du MF0031_2 

UF0695  

1 urte 3 urte 

UF0352  

MF0032_2 

UF0696 UF0352 gainditua izan 
behar du 

1 urte 3 urte 

MF0033_2 

 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
–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 
   

• 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 Harakintzako lanbide-

eremuko 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak 

1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    
Zatiketa-gela 70 100    
Hotz-ganbera 15 25    
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