
   
 
 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: LANDARE-KONTSERBAK 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(INAV0109) LANDARE-KONTSERBEN FABRIKAZIOA (646/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa) 

Gaitasun orokorra: Lehengaiak prestatzeko eragiketak eta landare-kontserben eta kozinatuen elaborazioko eragiketak egitea, baita geroko kontserbazio-tratamenduak aplikatzea ere, kalitatezko prozedurari 
buruzko eskuliburuetan ezarritako baldintzetan. 

Maila Erreferentziako  
lanbide-prestakuntza Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0291_2 
Landare-kontserben produkzio-prozesuan esku hartzen duten 
lehengaiak eta gai osagarriak hartzea, kontrolatzea eta balioestea, 
eta produktu bukatuak biltegiratzea eta bidaltzea. 

UC0292_2 Lehengaiak prestatzea, ondoren elaboratzeko eta tratatzeko, betiere 
beharrezko kalitatea, higienea eta segurtasuna bermatuz. 

UC0293_2 
Landare-kontserbak, zukuak eta plater kozinatuak dosifikatzeko, 
betetzeko eta ixteko eragiketak egitea eta eskatutako kalitatea 
ziurtatzen duten prozedurak eta arauak jarraitzen diren egiaztatzea. 

2 
INA103_2 LANDARE-KONTSERBEN 
FABRIKAZIOA 
(2005eko irailaren 16ko 1087/2005 
EDa). 

UC0294_2 Amaierako kontserbazio-tratamenduen aplikazioa gidatzea, eskatzen 
diren kalitate eta higieneko espezifikazioei jarraituz. 

− 7705.1099 Landare-kontserbak egiteko langileak. 
− 7705.1080 Kontzentratuak eta zukuak egiteko langilea. 
− 7705.1138 Olibak prestatu, maneatu eta betetzeko 

langilea. 
− 7705.1044 Janariak izozteko langilea. 
− 5110.1060 Prestatutako edo aurrez prestatutako janarien 

prestatzailea. 
− Landare-kontserben egilea. 
− Zuku-egilea 
− Ozpinetakoen eta oliben elaboratzailea. 
− Produktu izoztuen eta ultraizoztuen egilea 
− Kozinatuen egilea. 
− 4. gamako produktuen egilea 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

MF0291_2 Landare-kontserben biltegiko lanak eta kontrola 50   50 20 
UF1277 Landare-produktuen elaborazioa 90 20 

MF0292_2 Lehengaien prestaketa eta landare-produktuen 
elaborazioa 150 

UF1278 Prozesuen kontrola, eta segurtasuna eta higienea 60 20 
MF0293_2 Landare-kontserben ontziratzea 60   60 10 

UF1279 Amaierako kontserbazio-tratamenduetarako makinen eta ekipamenduen mantentze-
lanak eta segurtasuna 50 20 

MF0294_2 Elikagai-kontserben amaierako tratamenduak 140 
UF1280 Amaierako kontserbazio-tratamenduak 90 20 

MP0268 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 480 110 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0291_2   1 urte 3 urte 

UF1277  
MF0292_2 

UF1278  
1 urte 3 urte 

MF0293_2   1 urte 3 urte 

UF1279  

MF0294_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar 
da: 
–Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 

graduatu-titulua izatea Obligatoria 
–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 

UF1280  

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko landare-
kontserben 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  
Landare-kontserben instalazioa* 100 150  
Landare-kontserbetarako biltegia 90 100  

 

* Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
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