
    
 

ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Lanbide-eremua: Akuikultura 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(MAPU0108) ARRAINAK, KRUSTAZEOAK ETA ZEFALOPODOAK GIZENTZEA (1376/2009 EDa, 2009ko otsailaren 28koa). 
Gaitasun orokorra: Arrain, krustazeo eta zefalopodoak gizentzea edo gizentze-prozesua gainbegiratzea, edozein motatako akuikultura-ustiapenetan, eta behar den kalitatea lortzea, segurtasun, higiene, eta 
ingurumena babesteko kondizioak betez.

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0019_2 Uretako espezieak kaioletan gizentzea 

2 

MAPN008_2 ARRAINAK, KRUSTAZEOAK 
ETA ZEFALOPODOAK GIZENTZEA 
(295/2004 EDa, 2004KO OTSAILAREN 
20KOA). 
 

UC0020_2 Uretako espezieak lehorreko instalazioetan gizentzea 

 6321.001.3 Arrain-haztegiko langilea, oro har 
 6321.002.2 Itsas haztegiko langilea  
 6321.003.1 Gizentzeko arraien itsasoko uretako haztegiko 

langilea 
 6321.003.1 Itsasoko uretan arrainak gizentzen dituen arrain-

hazlea 
 6321.004.0 Ur kontinentaletako arrain-haztegiko langilea / Ur 

kontinentaletako arrain-hazlea 
 6321.007.3 Krustazeo-haztegiko langilea / Krustazeo-hazlea  

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

aldea 

UF0261 Kaioletako hazkuntzen ekoizpen-plana 60 20 
UF0262 Kaioletan gizentzeko teknikak, hazkuntza-motaren arabera. 80 30 

MF0019_2 Kaioletan gizentzea 
170 

UF0263 Kaioletan hazitako azken produktua prestatzea 30 20 
UF0264 Lehorreko instalazio bateko ekoizpen-plana 60 20 
UF0265  Gizentzeko teknikak lehorreko instalazioetan 80 30 

MF0020_2 Lehorreko instalazioetan gizentzea 
170 

UF0266 Lehorreko instalazio bateko hazkuntzako azken produktuaren manipulazioa 30 20 
MP0062 Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak 

gizentzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak. 

80 
  

80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 420 140 
 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

UF0261 
 

UF0262 
UF0262 gainditua izan behar du MF0019_2 

UF0263 
 

 
• Biologian lizentziatua,  
• Itsas zientzietan lizentziatua, 
• Elikagaien zientzia eta teknologian lizentziatua, 
• Albaitaritzan lizentziatua 
• Akuikultura-ekoizpeneko goi-mailako teknikaria 
• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-familiako 

akuikulturako lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila  

2 urte 

UF0264 
 

UF0265  
UF0264 gainditua izan behar du MF0020_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 zikloetan sartzeko 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. 

UF0266 
 

 
• Biologian lizentziatua,  
• Itsas zientzietan lizentziatua, 
• Elikagaien zientzia eta teknologian lizentziatua, 
• Albaitaritzan lizentziatua 
• Akuikultura-ekoizpeneko goi-mailako teknikaria 
• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-familiako 

akuikulturako lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila  

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    
Akuikulturako instalazioetako mantentze-lanetarako 
lantegia 45 60    

Akuikultura-analisiko laborategia 60 60    
Lehorreko instalazioetan hazteko akuikultura-instalazioak 200 200    
Itsasoan kaioletan hazteko akuikultura-instalazioak 200 200    
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