
   
 
 

  KIMIKA 
Lanbide-eremua: Farmakokimika 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(QUIM0309) FARMAZIAKO PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN EGOKITZE-ERAGIKETAK (719/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 
Gaitasun orokorra: Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapen-eragiketa guztiak egitea, instalazio eta ekipoen funtzionamendua, abiaraztea eta gelditzea ezarritako segurtasun, kalitate eta 
ingurumeneko baldintzetan kontrolatuz, ekipoen lehen mailako mantentze-lanen ardura hartuz eta prozesuak aurreikusitako ekoizpen-baldintzak bete ditzan behar diren proba errazak eta laginketak eginez 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0050_2 Prozesu farmazeutikorako eta antzekoetarako ekipoak eta instalazioak 
prestatzea eta zerbitzu osagarriak erabiltzea. 

UC0323_2 Farmaziako produktuen eta antzekoen lote bat egokitzea. 
2 

QUI111_2 FARMAZIAKO 
PRODUKTUEN ETA ANTZEKOEN 
EGOKITZE-ERAGIKETAK 
(2005eko irailaren 16ko 1087/2005 
EDa). UC0324_2 Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko prozesuetan 

errekontziliazioak eta kontrolak egitea. 

8132.1025 Dosifikatzeko eta ontziratzeko makinako operadorea 
8132.1025 Egokitzapen-operadorea. 
8132.1025 Kutxetan sartzeko makinako operadorea 
8132.1025 Kartoiz biltzeko makinako operadorea 
8132.1025 Farmaziako eta kosmetikako produktuak egiteko 
makinen operadoreak 
 8132.1025 Farmaziako produktuak egiteko makinetako 
operadorea 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

UF0714 Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpeneko bero- eta esterilizazio-tratamenduak 50 30 
UF0715 Farmaziako produktuen eta antzekoen ekoizpenean, fluidoak erabiltzea 50 20 MF0050_2 Farmaziako produktuak eta antzekoak ekoizteko 

instalazioak, zerbitzuak eta ekipoak 160 
UF0716 Prozesu farmazeutiko eta antzekoetako arriskuen prebentzioa, segurtasuna eta larrialdiak 60 40 
UF1191 Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapen-lanekin hasi aurreko prestaketak. 60 20 

UF1192 Farmaziako produktuen eta antzekoen dosifikazio- eta egokitzapen-prozesuetako makinak eta 
ekipoak 60 20 

UF1193 Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapenean gertatzen diren anomalia eta 
desbideratzeekiko erantzuna 40 20 

MF0323_2 Farmaziako produktuen eta antzekoen 
egokitzapena. 220 

UF0716 Prozesu farmazeutiko eta antzekoetako arriskuen prebentzioa, segurtasuna eta larrialdiak 60 40 
UF1194 Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapeneko ekipoen kontrola 80 40 

MF0324_2 Farmaziako produktuak eta antzekoak egokitzeko 
prozesuetako kontrolak 120 UF1193 Farmaziako produktuen eta antzekoen egokitzapenean gertatzen diren anomalia eta 

desbideratzeekiko erantzuna 40 20 

MP0251 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak     80  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 480 190 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0714  
UF0715  MF0050_2 
UF0716  

1 urte 3 urte 

UF1191  
UF1192  
UF1193  

MF0323_2 

UF0716  

1 urte 3 urte 

UF1194  

MF0324_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 urtetik gorakoentzako 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. 

UF1193 UF1194ren ondoren 
programatu behar da 

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

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

• Kimika lanbide-arloko goi-mailako teknikaria 
• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria, 3. 

maila 
 

1 urte 3 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    

Produktu kimikoen biltegia 15 15    
Industria farmakokimikoko lantegia 120 120    
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