ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK
Lanbide-eremua: Akuikultura
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(MAPU0109) BI KUSKUKO MOLUSKUEN GIZENTZEA (718/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Moluskuen gizentzea antolatzea eta/edo egitea, eta eskatutako kalitatea lortzea, indarrean dagoen ingurumeneko eta laneko arriskuen prebentzioko araudia betez, dagozkion gaitasunen
arloan.
Maila

2

Erreferentziako lanbideprestakuntza

MAP100_2 BI KUSKUKO MOLUSKUEN
GIZENTZEA
(2005eko irailaren 16ko 1087/2005
EDa).

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

UC0283_2

Bi kuskuko moluskuak sistema esekietan gizentzea.

UC0284_2

Bi kuskuko moluskuak parkean haztea.







6421.1060 Ingurune naturaleko molusku-hazkuntzako langilea
6421.1060 Ingurune naturaleko molusku-hazlea
6421.1024 Itsas haztegiko langilea, oro har
Moluskuak egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan gizentzen dituen langilea.
Moluskuak parkean gizentzen dituen langilea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

MF0283_2

MF0284_2

MP0173

Prestakuntza-moduluak

Bi kuskuko moluskuak egitura flotatzaileetan edo
ur azpikoetan gizentzea

Moluskuak hazkuntza-parkean gizentzea

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

Ordu
ak

170

170

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh. ordualdea

UF0837

Bi kuskuko moluskuak sistema esekietan hazteko plangintza

60

20

UF0838

Bi kuskuko moluskuak sistema esekietan hazteko teknika

80

30

UF0839

Egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazitako moluskuen ekoizpenaren bilketa eta
prestakuntza

30

20

UF0840

Bi kuskuko moluskuen parkeko ekoizpena programatzea

60

20

UF0841

Parkean moluskuak lortzeko, ereiteko eta haien hazkuntzaren bilakaera kontrolatzeko teknikak

80

30

UF0842

Azken produktua hazkuntza-parke batean prestatzea

30

20

80

80
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

420

140

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0283_2

MF0284_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.

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

UF0837
UF0838

UF0837 gainditua izan
behar du

UF0839

UF0837 gainditua izan
behar du

•
•

UF0840

UF0841

•
•

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Akuikultura-ekoizpeneko goi-mailako teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-arloko akuikulturako lanbideeremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila

UF0840 gainditua izan
behar du

UF0842
Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Moluskuen hazkuntza-parkea (1)

200

200

Instalazio flotatzaileak eta ur azpikoak (1)

200

200

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Eskatzen den lanbideesperientzia

(1) Hazkuntza-parkea eta egitura flotatzaileak edo ur azpikoak: ez dute zentroan egon behar nahitaez.

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

