ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK
Lanbide-eremua: Akuikultura
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(MAPU0309) PLANKTONA ETA URETAKO ESPEZIEAK HAZTEKO JARDUERAK (718/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Bai larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak ugaltzeko, inkubatzeko eta hazteko jarduerak eta bai ustiategi akuikoletan hazten diren espezieentzat elikagai bizia ekoizteko jarduerak
gainbegiratuta egitea, eskatutako kalitatea lortuz, segurtasun- eta higiene-baldintzak betez, eta ingurumena errespetatuz.
Maila

1

Erreferentziako lanbideprestakuntza

MAP1402_1 PLANKTONA ETA
URETAKO ESPEZIEAK HAZTEKO
JARDUERAK
(2008ko uztailaren 11ko 1179/2008
EDa)

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

UC1302_1

Planktona hazteko jarduerak egitea

UC1303_1

Uretako espezieak ugaltzeko eta inkubatzeko jarduerak
egitea

UC1304_1

Larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak hazteko
jarduerak egitea













6421.1042 Fitoplakton-haztegiko langilea
6421.1093 Zooplakton-haztegiko langilea.
Itsasoko uretan arrainak ugaltzen dituen langilea.
Ur kontinentaletan arrainak ugaltzen dituen langilea.
Itsasoko uretan arrain-larbak hazten dituen langilea.
Moluskuak ugaltzen dituen langilea.
Molusku-larbak hazten dituen langilea.
Krustazeoak ugaltzen dituen langilea.
Krustazeo-larbak hazten dituen langilea.
Plankton-haztegiko langilea.
Ur kontinentaletan arrain-larbak hazten dituen langilea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

MF1302_1

Prestakuntza-moduluak

Planktona hazteko jarduerak

Ordu
ak

100

MF1303_1

Uretako espezieak ugaltzeko eta inkubatzeko
jarduerak

70

MF1304_1

Larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak
hazteko jarduerak

100

MP0217

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh. ordualdea

UF1048

Plankton-instalazio eta -hazkuntzetako mantentze-lan eta profilaxirako teknikak

30

10

UF1049

Planktona hazteko eta aberasteko teknikak

70

20

70

10

30

10

70
80
350

10

UF1050

Kumeen hazkuntzarako instalazioak prestatzea

UF1051
Uretako espezieen kumeak hazteko teknikak
80
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

60

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den akreditazioa

•

UF1048

•
MF1302_1

UF1049

UF1048 gainditua izan
behar du

•
•
•
•

MF1303_1

Ez dago sartzeko eskakizunik

•
•
•
UF1050

•

MF1304_1

•
UF1051

UF1050 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.
Akuikultura-ekoizpeneko goi-mailako teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-arloko akuikulturako lanbideeremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak.
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-jardueretako teknikaria eta goi-mailako
teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-arloko akuikulturako lanbideeremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak.
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-jardueretako teknikaria eta goi-mailako
teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-arloko akuikulturako lanbideeremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Hazkuntza-instalazioa (1)

100

150

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Hazkuntza-parke bat egongo da, eta egitura flotatzaileak edo ur azpikoak ere bai (baina ez nahitaez zentroan)

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

Eskatzen den lanbideesperientzia
Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

