
   
 
 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: ARRANTZAKO PRODUKTUAK 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(INAJ0109)  ARRAINGINTZA ETA ARRANTZAKO ETA AKUIKULTURAKO PRODUKTUEN ELABORAZIOA (646/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa) 

Gaitasun orokorra: Arrainen, itsaskien eta arrantzatik eta akuikulturatik eratorritako produktuak hartzea, biltegiratzea, bidaltzea, prestatzea eta elaboratzearekin loturiko eragiketa espezifikoak egitea, 
indarreko araudi tekniko sanitarioari eta ingurumena, kalitatea, segurtasuna eta laneko osasuna kudeatzeko sistemei jarraikiz. Makinak eta ekipamenduak maneiatzea. Enpresa txiki batean arrantza-
produktuak merkaturatzea. 
Maila 

Erreferentziako  
lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0315_2 Arrainei eta itsaskiei dagokienez, lehengaiak hartzeko, biltegiratzeko 
eta piezak eta prestakinak bidaltzeko prozesua kontrolatzea. 

UC0316_2 Arrainak edo itsaskiak merkaturatzeko edo industria-erabilerarako 
egokitzea, elikagaien segurtasuneko eta kalitateko arauei jarraikiz. 

UC0317_2 
Arrainak, itsaskiak eta arrantzako prestakin freskoak prestatzea eta 
saltzea, elikagaien segurtasunari eta kalitateari dagokienez eskatzen 
diren baldintzak beteta. 

UC0318_2 Arrantzako produktuen kontserbak, erdi-kontserbak eta gazituak egitea, 
elikagaien segurtasuneko eta kalitateko arauei jarraikiz. 
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INA109_2 ARRAINGINTZA ETA 
ARRANTZAKO ETA 
AKUIKULTURAKO 
PRODUKTUEN ELABORAZIOA 
(2005eko irailaren 16ko 
1087/2005 EDa). 

UC0319_1 
Oinarrian arraina edo itsaskiak dituzten oreak, pastak, izoztuak eta 
plater kozinatuak edo aurrekozinatuak egitea, produktuen kalitatea eta 
higienea bermatuta. 

− 7702.1018 Arrain- eta itsaski-egoslea. 
− 7702.1036 Kontserbarako arrainak prestatzeko langilea. 
− 7702.1027 Kontserbarako arrainaren garbitzaile prestatzailea. 
− Hotzeko tratamenduetan espezialista. 
− 7705.1044 Janariak izozteko langilea. 
− Arrain-saltzailea. Arrandegian saltzen duen arrain-saltzailea. 
− Produktu izoztuen eta ultraizoztuen egilea 
− Ontziratze lineako langilea edo kontrolatzailea. 
− Biltegizaina eta lehengaien harreragilea. 
− Arrantza-produktuen eta deribatuen, arrain-kontserben eta erdi-kontserben 

egilea. 
− Autoklabeko langilea. 
− Arrain-ontzailea. Arrain-gazitzailea. Ketzeko instalazioetako langilea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

MF0315_2 Arrantzako produktuen hartzea, biltegiratzea eta 
bidalketa 50   50 20 

UF1222 Arrainen teknologia 60 20 MF0316_2 Arrainen egokitzapena eta teknologia 130 
UF1223 Arrainen eta itsaskien egokitzapena 70 20 

MF0317_2 Arrainen prestaketa eta salmenta 60   60 0 

UF1224 Arrain- eta itsaski-kontserben elaborazioa 50 20 MF0318_2 Arrain-kontserben eta -gazituen elaborazioa 110 
UF1225 Erdi-kontserben, gazituen, lehortuen, ketuen eta eskabetxeen elaborazioa 60 10 
UF1226 Arrantzako produktu izoztuen elaborazioa 70 20 MF0319_2 Arrain-produktu izoztuen eta kozinatuen 

elaborazioa 110 
UF1227 Arrain-produktuen oreen, pasten, aurrekozinatuen eta kozinatuen elaborazioa 40 10 

MP0257 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 540 120 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioar

ekin 
Akreditazio 

gabe 

MF0315_2   1 urte 3 urte 

UF1222  
MF0316_2 

UF1223 UF1222 gainditua izan 
behar du 

1 urte 3 urte 

MF0317_2 
 

 1 urte 3 urte 

UF1224  
MF0318_2 

UF1225 UF1224 gainditua izan 
behar du 

1 urte 3 urte 

UF1226  
MF0319_1 

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 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. 

UF1227 UF1226 gainditua izan 
behar du 

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

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

• Elikagaien Iindustrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Elikagaien industrien lanbide-arloko 
arrantzako produktuen lanbide-eremuko 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak 

 

1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

Arrantzako produktuen kontserben 
egilea (2022/96 EDa, 1996ko irailaren 
6koa) 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Arrantzako produktuen kontserben 
egilea” eta “Arraingintza eta arrantzako 
eta akuikulturako produktuen 
elaborazioa” 

Kudeaketa-gela 45 60  
Arrainak eta itsaskiak egokitzeko instalazioa* 120 160  
Arrantzatik eratorritako produktuen elaborazio-aretoa* 120 160  
Arrainen eta produktu elaboratuen biltegia* 80 80  

 

* Instalazio bereziak: ez dute zentroaren barruan egon behar nahitaez. 
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