
   
 
 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: OLIOAK ETA KOIPEAK 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(INAK0209) HAZI-OLIOAK ETA KOIPEAK LORTZEA (646/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa) 

Gaitasun orokorra: Hazi-olioak eta jateko koipeak lortzeko eragiketak egitea eta makinak eta ekipamenduak prestatzea. Lehengaiak hartzeko, garbitzeko, lehortzeko, biltegiratzeko faseak egitea eta 
kontrolatzea, baita hazi-olioak eta koipeak tratatzeko, elaboratzeko, ateratzeko eta ontziratzeko jarduerak ere, elikagaien segurtasuneko eta kalitateko araudiari jarraikiz. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0552_2 Haziak eta olio-industriaren lehengaiak hartzeko, tratatzeko, 
biltegiratzeko eta prestatzeko jarduerak egitea eta kontrolatzea. 

UC0553_2 Hazi-olioen ateratze-linean dagozkion eragiketak egitea eta 
kontrolatzea. 

UC0554_2 Koipeen eta margarinen elaborazio-linean dagozkion eragiketak 
egitea eta kontrolatzea. 

2 
INA 175_2 HAZI-OLIOAK ETA KOIPEAK 
LORTZEA 
(1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa) 

UC0555_2 Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko eta enbalatzeko eragiketak 
egitea eta kontrolatzea. 

− 8160.1381 Olioak eta jateko koipeak egiteko edo 
fintzeko makinetako operadorea. 

− Olioak eta jateko koipeak egiteko makinetako 
operadorea. 

− Olioak eta jateko koipeak fintzeko makinetako 
operadorea. 

− Hazi-olioen ontziratze-lineako langilea 
− Haziak eta lehengaiak hartzeko langilea. 
− Hazi-olioak eta koipeak prestatzeko eta ateratzeko 

prozesuko langilea. 
− Olioak eta koipeak egiteko langilea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

MF0552_2 Haziak eta koipekiak hartzeko eta prestatzeko 
prozesua 90   90 20 

UF1087 Hazi-olioak eta bestelako koipekiak lortzea 70 20 
MF0553_2 Hazi-olioak ateratzeko prozesua 110 

UF1088 Irinak eta opil oleaginosoak lortzea 40 10 

MF0554_2 Koipeen eta margarinen elaborazioa 90   90 20 

MF0555_2 Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko eta 
enbalatzeko prozesua 70   70 10 

MP0225 Hazi-olioak eta koipeak lortzeko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 120   120  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 480 80 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0552_2   1 urte 3 urte 

UF1087  
MF0553_2 

UF1088 UF1087 gainditua izan behar du 
1 urte 3 urte 

MF0554_2   1 urte 3 urte 

MF0555_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 olioen eta 
koipeen 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 

 

Kudeaketa-gela 45 60    
Hazi-olioen eta koipeen lorpenaren erakusketa praktikoen 
gela 110 160    

Olioen eta produktu elaboratuen biltegia* 30 40    
*Olioak eta koipeak ateratzeko instalazio bat behar da, baina ez du zertan prestakuntza-zentro barruan egon. 
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