ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK
Lanbide-eremua: Akuikultura
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(MAPU0209) URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERAK (718/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Arrainak, krustazeoak eta moluskuak edozein instalazio-motatan aurrez gizentzea eta gizentzea, ikuskaritzapean, eskatutako kalitatea lortuz eta arriskuak prebenitzeko eta ingurumena
babesteko araudia errespetatuz.
Maila

1

Erreferentziako lanbideprestakuntza

MAP403_1 URETAKO ESPEZIEAK
GIZENTZEKO JARDUERAK
(2008ko uztailaren 11ko 1179/2008
EDa).

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

UC1305_1

Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak gizentzeko
jarduerak garatzea instalazio flotatzaileetan eta ur
azpikoetan.

UC1306_1

Arrainak eta krustazeoak gizentzea lehorreko
instalazioetan.

UC1307_1

Bi kuskuko moluskuak gizentzea sistema esekietan eta
parkeetan.

 Moluskuak egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan gizentzen dituen
langilea.
 Moluskuak parkean gizentzen dituen langilea.
 Zefalopodoak egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan gizentzen dituen
langilea.
 Arrainak lehorreko instalazioetako haztegi batean gizentzen dituen
langilea.
 Arrainak instalazio flotatzaileetako edo ur azpiko haztegi batean
gizentzen dituen langilea.
 Krustazeoak lehorreko instalazioetan hazten dituen langilea.
 Krustazeoak instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazten dituen
langilea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Ordu
ak

Kodea

Prestakuntza-moduluak

MF1305_1

Uretako espezieak gizentzeko jarduerak
instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan

70

MF1306_1

Uretako espezieak gizentzeko jarduerak
lehorreko instalazioetan

100

MF1307_1

Uretako espezieak gizentzeko jarduerak sistema
esekietan eta parkeetan

70

MP0216

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh. ordualdea

70

10

UF1046

Lehorreko akuikulturako instalazioak prestatzea

30

10

UF1047

Gizentzeko teknikak lehorreko akuikulturako instalazioetan

70

20

70

10

80
320

50

80
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den akreditazioa

MF1305_1

•

UF1046
MF1306_1

•

Ez dago sartzeko eskakizunik

UF1047

UF1046 gainditua izan
behar du

•
•

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-arloko teknikaria eta goimailako teknikaria
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-arloko akuikulturako lanbideeremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak

MF1307_1

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.
Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Lehorreko gizentze-instalazioak

100

150

Moluskuen hazkuntza-parkea (1)

200

200

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Instalazio flotatzaileak eta ur azpikoak (1)
200
200
(1) Hazkuntza-parkea eta egitura flotatzaileak edo ur azpikoak: ez dute zentroan egon behar nahitaez.

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

Eskatzen den lanbideesperientzia
Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

