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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUEN AKABERA ETA 

DEKORAZIOA  
Kodea  MF0308_2 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Okintza, pastelgintza, gozogintza eta errotaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Pastelgintza eta gozogintza Maila 2 

Pastelgintzako eta gozogintzako biltegiratzea eta eragiketa osagarriak 60 
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 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: UC0308_2: PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUEN 
AKABERA ETA DEKORAZIOA EGITEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Pastelgintzako eta gozogintzako produktuetan kremak, betegarriak eta estalkiak aplikatzea eskatutako baldintza higienikoetan, azken 
produktua lortzeko. 

EI1.1 Pastelgintzako eta gozogintzako produktu nagusien berezko osaera ezagutzea.  
EI1.2 Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko oreak egokitzeko eragiketak (akaberaren eta dekorazioaren aurrekoak) egitea 
(desizoztea, hoztea, ebakitzea eta abar). 
EI1.3 Produktu bakoitzerako erabili beharreko kremak, betegarriak eta estalkiak aplikatzeko egokiak diren tenperatura-, dentsitate- edo 
biskositate-baldintzetan jartzea. 
EI1.4 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak amaitzeko eta dekoratzeko eragiketetan erabili beharreko ekipamenduak (betetzeko 
makinak, injektatzeko makinak, bainugailak, glas azukrearekin estaltzeko gailuak, langarreztatzeko makinak eta beste batzuk) eta 
lanabesak. 
EI1.5 Pastelgintzako edo gozogintzako pieza-mota bakoitzari dagokion betegarri, bainu edo dekoraziorako dosifikazio egokia 
aukeratzea. 
EI1.6 Elaboratzen ari den produkturako egokiak diren prozedurak eta teknikak (betetzea, bainatzea, glas azukrearekin estaltzea, 
langarreztatzea eta beste batzuk) aplikatzea. 
EI1.7 Elaboratutako produktuen azken emaitzak (fisikoak, estetikoak eta organoleptikoak) aztertzea, gertatutako desbideratzeak 
atzematea eta har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztea. 
EI1.8 Ekipamenduak maneiatzeari eta produktuak manipulatzeari dagokienez, higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak 
betetzea. 

A2: Pastelgintzako produktuen azken dekorazioa egitea, produktuaren erreferentziazko espezifikazioak betez edo aldaketa pertsonalak 
gehituz. 

EI2.1 Pastelgintzako eta gozogintzako produktu nagusien berezko dekorazioa ezagutzea. 
EI2.2 Pastelgintzako eta postregintzako produktuen dekorazioan erabilitako motibo eta elementu nagusiak identifikatzea. 
EI2.3 Dekorazioan erabilitako produktuak egokitzea, beharrezkoa denean. 
EI2.4 Produktu jakin batzuen dekoraziorako oinarrizko diseinua gauzatzea eta aldaketa pertsonalak txertatzea. 
EI2.5 Lortutako produktuaren ezaugarri fisiko eta organoleptikoak erreferentziako espezifikazioekin erkatzea, izan daitezkeen 
desbideratzeen aurrean egokiak diren neurri zuzentzaileak zehaztuz. 
EI2.6 Ekipamenduak maneiatzeari eta produktuak manipulatzeari dagokienez, higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak 
aplikatzea. 
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A3: Pastelgintzako eta gozogintzako produktu bukatuak kontserbatzeko eta jartzeko metodoak aplikatzea. 
EI3.1 Pastelgintzako eta gozogintzako produktu bukatuak kontserbatzeko ekipamendu eta baliabide osagarriak (hozteko eta izozteko 
ekipamenduak, ganberak, beira-arasak eta abar) identifikatzea eta erregulatzea. 
EI3.2 Elaborazioak produktu amaituen erakustokietara, biltegira edo salmenta-puntura eramateko baliabide egokiak erabiltzea. 
EI3.3 Pastelgintza-gozogintzako produktu amaituak biltegiratzeko baldintzak hautatzea (tenperatura, hezetasuna, gehieneko denbora, 
kokapena, argitasuna). 
EI3.4 Kontserbazio-baldintzetan gertatutako gabezien ondorioz pastelgintzako eta gozogintzako produktuetan gertatutako anomaliak 
atzematea eta neurri zuzentzaile egokiak hartzea. 
EI3.5 Segurtasun- eta higiene-arauak hartzea pastelgintzako eta gozogintzako produktuak lekualdatzean eta biltegiratzean. 

 
Edukiak: 
1. Pastelgintza-gozogintzan erabili beharreko produktuen egokitzapena. 

- Oinarrizko oreen egokitzapena: desizoztea, hoztea, ebakitzea eta bestelakoak. 
- Produktu osagarrien egokitzapena: tenperatura erregulatzea, biskositatea, dentsitatea, txokolatea urtzea eta epeltzea eta 

bestelakoak. 
- Akaberako eta dekorazioko prozesuan erabili beharreko ekipamendua, lanabesak edo bestelako baliabideak hautatzea, 

prestatzea eta erregulatzea. 
2. Pastelgintzako eta gozogintzako dekoraziorako ekipamendu industrialen maneiua. 

- Honako hauen maneiua, erregulazioa eta kontrol-parametroak: 
• Betegailuak. 
• Kremen injektagailuak. 
• Dosifikatzeko makinak. 
• Glas azukrearekin estaltzeko gailuak. 
• Bainugailuak. 
• Garreztatzeko makinak. 
• Estalkien epelgailuak. 
• Serigrafiatzeko makinak.  
• Beste batzuk. 

3. Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak amaitzeko eta dekoratzeko artisau-tekniken aplikazioa. 
- Pastelgintzako mahukak, espatulak, kartutxoak, aerografoak, erretzeko palak, sopleteak eta abar maneiatzea. 
- Arrautzaz pintatzeko, bainatzeko edo eskuz estaltzeko, langarreztatzeko artisau-teknikak eta beste teknika batzuk. 
- Azukrez lan egiteko teknikak: Pastillajea, luzatzea, puztea eta karameluzko dekorazio-elementuak elaboratzea. 
- Txokolatez eta estalkiz lan egiteko teknikak: urtzea, eskuz epeltzea, hoztea eta birkristaltzea, bainatzea, langarreztatzea, 

dekorazio-piezak elaboratzea, hala nola txirbilak, fideoak, begiztak eta beste batzuk. 
- Betegarriak eta bainuak eskuz aplikatzea. 
- Ohiko dekorazio-elementuak. Ertzak, lokarriak, txirikordak, loreak, almendra-hautsa, aleak, makilatxoak, laminak eta abar, glas 

azukrea, koloreztatutako fondant alea, koko birrindua, frutak, marmeladak, konfiteak, txokolatea txirbiletan, malutak eta abar. 
- Pieza-mota bakoitzerako egokiak diren formatuak eta/edo diseinuak. 
- Egungo dekorazio-joerak. 
- Emaitzen kontrola eta balorazioa. Akatsen identifikazioa eta balizko zuzenketak. 

4. Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen kontserbazioa eta zaintza: metodoak, ekipamenduak, erregulazioa eta 
kontrola. 
- Pastelgintza-gozogintzako produktuei aplikatutako kontserbazio-metodoak. 
- Kontserbazio-baldintzak erregulatzea eta kontrolatzea. 
- Produktuak lekualdatzea. sistemak eta ekipoak. 
- Produktuak kontserbatzeko ekipamenduak. Tenperatura azkar jaisteko makina, izozte-tunela, izozteko ganbera, hozteko ganbera, 

beira-arasak eta beste batzuk. 
 

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