
   
 
 

ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Lanbide-eremua: Arrantza eta nabigazioa 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(MAPN0209) LONJEN ANTOLAMENDUA (718/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 
Gaitasun orokorra: Arrantzako produktuen harrera, sailkapena eta enkanterako etiketatzea kalitate-kontrolari eta laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dagoen araudia betez koordinatzea eta 
gainbegiratzea.  

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0288_3 Antolaketan parte hartzea, eta lonjako lokal, instalazio, ekipo eta langileen kondizioak 
zaintzea. 

UC0289_3 Lonjan hartutako produktuaren jatorria kontrolatzea,  eta trazabilitatea, tamainen 
egokitasuna eta egoera higieniko-sanitarioa segurtatzea. 3 

MAP102_3 LONJEN ANTOLAMENDUA 
(2005eko irailaren 16ko 1087/2005 
EDa). 

UC0290_3 Lonjan, produktuaren harrera, sailkapena, etiketatzea eta erakusketa ondo egiten den 
ikuskatzea. 

 Lonjako arduraduna 
 Arrantza-produktuen biltegien 

ikuskatzailea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordu

ak 
Kodea Prestakuntza-atalak Orduak Geh. ordu-

aldea 

UF0822 Lokal, instalazio eta ekipoen antolaketa 70 20 MF0288_3 Lonjen kudeaketa 110 UF0823 Lonjako lanen antolaketa eta dokumentuen izapideak egitea 40 20 
UF0824 Arrantzako produktuen harrera eta trazabilitatea 70 30 MF0289_3 Lonjako produktuen kontrola 140 UF0825 Arrantzako produktuen kondizio legal eta higieniko-sanitarioen egiaztapena 70 20 
UF0826 Deskarga-eragiketen koordinazioa 80 20 MF0290_3 Lonjan produktuak biltegiratzea eta erakustea 130 
UF0827 Etiketatze-eragiketen ikuskapena 50 20 

MP0168 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  
   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 460 130 

 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

UF0822  
MF0288_3 

UF0823  

2 urte 

UF0824  
MF0289_3 

UF0825  
2 urte 

UF0826  

MF0290_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. 

UF0827  

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

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

2 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    

Lonjen antolaketaren praktika-tailerra 100 150    
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