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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO BILTEGIRATZEA ETA 

ERAGIKETA OSAGARRIAK  
Kodea  MF0305_2 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Okintza, pastelgintza, gozogintza eta errotaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Pastelgintza eta gozogintza Maila 2 

Pastelgintza-postregintzako ore eta pasten elaborazioa 80 
Pastelgintza-postregintzako elaborazio osagarriak 40 
Txokolatearen eta deribatuen, turroien, mazapanen eta litxarrerien 
elaborazioa 60 

Galleten, artisau-izozkien eta askotariko espezialitateen elaborazioa 60 
Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen akabera eta dekorazioa  90 
Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak ontziratzea eta aurkeztea 50 
Segurtasuna eta higienea pastelgintzan eta gozogintzan 60 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Pastelgintzako eta gozogintzako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 
 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0305_2: LEHENGAI ETA GAI OSAGARRIEN ETA PRODUKTU 
AMAITUEN HORNIDURA, BILTEGIRATZEA ETA BIDALKETA KONTROLATZEA ETA ELABORAZIO PROZESUETAN ERABILI 
BEHARREKO EKIPAMENDU ETA LANABESAK PRESTATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Pastelgintzan eta gozogintzan erabilitako lehengaien eta gai osagarrien ezaugarriak zehaztea. 

EI1.1 Lehengaien eta gai osagarrien taldeak eta horien aurkezpen komertzialak sailkatzea eta horien guztien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Lehengaien eta gai osagarrien hornitzaile izan daitezkeenak zerrendatzea, eta garatzen ari den produkzio-prozesurako egokiena 
dena hautatzea. 
EI1.3 Lehengaien eta gai osagarrien ezaugarri organoleptikoak eta oinarrizko propietate fisiko-kimikoak deskribatzea. 
EI1.4 Lehengaiei eta gai osagarriei aplikatutako oinarrizko kontrolak eta kontrol organoleptikoak eta fisiko-kimikoak identifikatzea. 
EI1.5 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen osaera zenbait elikagai-alergia, -intolerantzia edo -nahasterekin lotzea. 

A2: Pastelgintzako eta gozogintzako lehengaiak eta gai osagarriak jasotzea, sailkatzea eta kodetzea, eta, biltegiratzeko, produktu bakoitzera 
egokitutako irizpideak aplikatzea. 

EII2.1 Lehengaien eta gai osagarrien horniduraren kudeaketarekin lotutako dokumentazioa identifikatzea (eskaera-orriak, albaranak, 
sarrera-erregistroa eta garraioan gertatutako gorabeherei buruzko txostenak). 
EI2.2 Kanpo-garraioko baliabideak zerrendatzea eta horien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak deskribatzea. 
EI2.3 Salgaiak babesteko sistemen ezaugarriak zehaztea eta garraioan izan ditzaketen alterazioak aztertzea. 
EI2.4 Lehengaiak eta gai osagarriak, produktu bakoitzak bete beharreko biltegiratze-baldintza fisikoen (iraungitzea, forma, tamaina, 
pisua, erresistentzia eta beste ezaugarri batzuk) arabera sailkatzea. 
EI2.5 Salgaiak kodetzea. 
EI2.6 Pastelgintza-gozogintzako industrian erabilitako biltegiratze-sistemen ezaugarriak zehaztea eta sistema bakoitzaren abantailak eta 
eragozpenak azaltzea. 
EI2.7 Elikagaien biltegietan gehien erabiltzen diren salgaiak kargatzeko, deskargatzeko, garraiatzeko eta barne-manipulazioa egiteko 
ekipamenduen oinarrizko ezaugarriak, prestazioak eta maneiua deskribatzea. 
EI2.8 Biltegi batek izan behar dituen segurtasun-neurri orokorrak identifikatzea, betiere indarrean den araudiari jarraikiz. 
EI2.9 Salgaien maneiuan aplikatu beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea. 
EI2.10 Lantegian eskaera bat jasotzen denean: 

- Lehengaiak eta gai osagarriak jasotzearekin lotutako dokumentazioa betetzea. 
- Ontzi, enbalaje eta garraiobideen ezaugarriak eta egoera egiaztatzea, eta itzulketak erabakitzea eta justifikatzea, horrelakorik 

badago. 
- Jasotako salgaiak sailkatzea eta kodetzea. 
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- Lehengaiak eta produktu osagarriak garraiatzea eta produktu bakoitzera egokitutako tokietan biltegiratzea, kasuan kasu egokiak 
diren barne-garraiobideak hautatuz eta salgaien garraioari dagozkion segurtasun-neurriak betez. 

A3: Izakinak kontrolatzea eta produkzio-lineen barne-hornidura ezarritako programen arabera antolatzea. 
EI3.1 Zenbait kontzeptu (gehieneko stocka, stock hoberena, segurtasun-stocka eta gutxieneko stocka) azaltzea, hori kalkulatzeko esku 
hartzen duten aldagaiak identifikatuz. 
EI3.2 Eskuragarri dauden lehengaien eta gai osagarrien inbentarioak egitea, biltegiratutako salgaien arabera erabilitako inbentario-mota 
justifikatuz. 
EI3.3 Stockak erregistratzeko dokumentuak, biltegiko fitxak, egiteke duden hornidurak eta barne-hornidurak identifikatzea eta betetzea. 
EI3.4 Biltegia kudeatzeari aplikatutako aplikazio informatikoak erabiltzea. 

A4: Pastelgintzako eta gozogintzako produktu amaituen bidalketa antolatzea, garraio- eta kontserbazio-baldintzak justifikatuz. 
EI4.1 Bidalketarekin lotutako dokumentazioa betetzea. 
EI4.2 Izakinen irteera erregistratzea stocka eguneratuz. 
EI4.3 Lotearen osaera eta lotea garraiatzeko baldintza egokiak zehaztea (hauskortasuna, tenperatura, hezetasun erlatiboa eta 
bestelakoak). 
EI4.4 Garraiobideen ezaugarriak identifikatzea produktu amaituen kalitatea eta elikagaien segurtasuna bermatzeko. 
EI4.5 Salgaiak garraiobidean kokatzeko modu egokia deskribatzea babestuta daudela ziurtatzeko. 
EI4.6 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen bidalketan eta garraioan egin ohi diren hutsegite nagusiak aztertzea, eta eman 
daitezkeen konponbideak azaltzea . 

A5: Pastelgintza-gozogintzako produktuak elaboratzeko ekipamenduen, makinen eta lanabesen lehen mailako mantentzeko, prestatzeko 
eta garbiketako eskakizunak identifikatzea eta horretarako eragiketak egitea. 

EI5.1 Pastelgintzako eta gozogintzako elaborazioetan erabilitako lanabesak identifikatzea eta prestatzea. 
EI5.2 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen elaborazioan erabilitako makinen eta ekipamenduen funtzionamendua, osaera eta 
segurtasuneko gailuak deskribatzea. 
EI5.3 Ekipamendu eta zerbitzu osagarrien lehen mailako mantentze-eragiketak identifikatzea eta dagozkion argibideei edo eskuliburuei 
jarraikiz egikaritzea. 
EI5.4 Lanabesen, makinen, ekipamenduen eta eremuen garbiketa egitea, elaborazioaren eskakizunen maila lortzeko. 
EI5.5 Elaborazio-ekipamenduak egikaritu beharreko prozesuaren eskakizunetara egokitzea. 
EI5.6 Makinak erabiltzerakoan sortzen diren anomaliak edo funtzionamendu-arazo nagusiak azaltzea, kasu bakoitzari dagokion 
konponketa identifikatuz. 
EI5.7 Garbiketako eta mantentze-lanetako hondakinak desagerrarazteko sistemak, ingurumena errespetatzen dutenak, identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Pastelgintza-konfeterian erabilitako lehengaiak. 

- Irinak: osaera eta ezaugarri fisikoak, kimikoak eta erreologikoak. Irinen sailkapena eta motak. Biltegiratzea eta erregelamentazioa 
- Legamiak eta harrotzaileak: funtzioa. Legamia-motak. Egokitzapena eta kontserbazioa.  
- Ura eta gatza: Propietateak, osaera eta ezaugarriak. Papera eta pastelgintzako ore eta pasten osaeran duen eragina. 
- Edulkoratzaileak: motak (naturalak eta artifizialak), ezaugarriak, erregelamentazioa. Pastelgintza-gozogintzako oreetan duten 

funtzioak eta ondorioak.  
- Gehigarriak: sailkapena, funtzioa, erregelamentazioa.  
- Arrautzak eta arrautza-produktuak: Arrautza-motak eta -ezaugarriak, egitura-osaera eta osaera kimikoa, funtzioak, kontserbazioa. 
- Materia koipetsuak: sailkapena, osaera, propietateak, egokitzapena eta kontserbazioa. Pastelgintza-gozogintzako produktuetan 

duten eragina. 
- Esnekiak: motak, osaera, funtzioa, egokitzapena eta kontserbazioa. Pastelgintza-gozogintzako produktuetan duten eragina. 
- Kakaoa eta produktu eratorriak: horiek lortzeko eta elaboratzeko prozesua, osagaiak, ezaugarriak, akatsak, biltegiratzea eta 

kontserbazioa. Suzedaneoak. Pastelgintza-gozogintzako erabilera nagusiak. 
- Frutak eta deribatuak: sailkapena eta kontserbazioa. Pastelgintza-gozogintzako erabilera nagusiak. 
- Fruitu lehorrak eta espeziak: sailkapena, kontserbazioa. Pastelgintza-gozogintzako erabilera nagusiak. 
- Lehengaien oinarrizko zehaztapen organoleptikoak (test sentsorialak eta probaketak) eta fisiko-kimikoak. 
- Pastelgintza-konfeterian erabilitako gai osagarriak. 
- Hornitzaileak eta formatu komertzialak identifikatzea. 
- Pastelgintza-gozogintzan erabiltzen diren lehengaiekin lotutako elikagai-intolerantzia edo -alergia nagusiak. 

2. Pastelgintza-gozogintzako biltegiaren kudeaketa. 
- Biltegien diseinuari eta eragiketei buruzko nozioak. 
- Stock-motak. (gehieneko stocka, stock hoberena, segurtasun-stocka eta gutxieneko stocka). Aldagaiak. 
- Izakinen kontrola. Inbentarioa eta motak. Txandaketak. 
- Izakinen balorazioa. Izakinak balioesteko metodoak. PMP, FIFO eta bestelakoak. 
- Biltegi baten kudeaketarekin lotutako dokumentazio teknikoa: 

• Biltegiko fitxak egitea. 
• Eskaera-oharrak. 
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• Barne-entregako oharrak. 
• Hornidura-dokumentazioa (albaranak). 
• Biltegiko kontrol-dokumentuak. 
• Fakturak. 

3. Pastelgintza-gozogintzako salgaiak jasotzea. 
- Jasotze-jarduera antolatzea. 
- Jasotze-jardueran gauzatzen diren eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Sarrera- eta irteera-dokumentazioa. 
- Kantitateak neurtzea eta pisatzea. 
- Bestelako kontrolak (fisikoak, organoleptikoak, iraungipena eta bestelakoak) 
- Salgaiak babestea.  

4. Pastelgintza-gozogintzako produktuak biltegiratzea eta biltegia kontrolatzea. 
- Biltegiratze-sistemak, biltegi-motak. 
- Salgaien sailkapena eta kodifikazioa. 
- Kargatzeko eta deskargatzeko, garraiatzeko eta manipulatzeko barne-prozedurak eta -ekipamenduak. 
- Salgaiak kokatzea, espazioaren aprobetxamendurik hoberena eta seinaleztapena. 
- Kontserbatzeko baldintza orokorrak, salgai-motaren arabera. 
- Biltegiaren egokitzapena eta banaketa. 
- Biltegiratze- eta manipulazio-kostuen kalkulua. 
- Biltegia kontrolatzeko barne-dokumentazioa: Sarrera- eta irteera-erregistroak. 
- Biltegiratzearen egungo joerak. 
- Biltegiko istripuen prebentzioa arautzen duen araudia. 
- IKTen aplikazioa biltegien kudeaketan: 

• Aplikazio informatikoak (kalkulu-orriak, testu-prozesadoreak, datu-baseak eta kudeaketa-aplikazio espezifikoak). 
• Informazioaren transmisioa: komunikazio-sareak eta posta elektronikoa.  

5. Pastelgintza-gozogintzako salgaien bidalketa. 
- Bidalketaren antolaketa. 
- Eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Kanpo-garraioa: 

• Garraiobide bakoitzaren ezaugarri garrantzitsuenak. 
• Garraiobidea hautatzeko irizpideak. 
• Salgaiak kokatzea eta babestea. 

- Irteera-dokumentazioa. 
6. Pastelgintzako eta postregintzako produktuak elaboratzeko lanabesak, ekipamenduak eta instalazioak doitzea.  

- Pastelgintzako eta postregintzako lantegia: Eskakizunak, zerbitzu osagarriak, makina eta ekipamenduak, lanabesak. 
- Ekipamenduen eta lan-eremuen banaketa. 
- Segurtasuneko gailuak eta arauak ekipamenduak eta lanabesak maneiatzean. 
- Lan-eremuen, ekipamenduen eta lanabesen garbiketa. 
- Ekipo eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak. 
- Ekipamenduak abiarazteko, erregulatzeko, maneiatzeko eta gelditzeko prozedurak: oinarriak eta ezaugarriak. 
- Ekipamenduen manipulazioari dagozkien gorabehera tipoak eta horiek izan ditzaketen konponbideak. 
- Garbiketako eta mantentze-lanetako hondakinak desagerraraztea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Pastelgintza eta gozogintza. 

 3


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak:
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

