
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO PRODUKTUAK ONTZIRATZEA 

ETA AURKEZTEA  
Kodea  MF0309_2 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Okintza, pastelgintza, gozogintza eta errotaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Pastelgintza eta gozogintza Maila 2 

Pastelgintzako eta gozogintzako biltegiratzea eta eragiketak 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 produktuen akabera eta dekorazioa 90 
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: UC0309_2: PASTELGINTZAKO ETA GOZOGINTZAKO 
PRODUKTUAK ONTZIRATZEA ETA AURKEZTEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Pastelgintza-gozogintzako produktuak ontziratzeko, etiketatzeko/errotulatzeko eta enbalatzeko prozesuetarako beharrezko ontzi, 
material eta makinen ezaugarriak zehaztea, eta erabiltzeko baldintzekin lotzea. 

EI1.1 Pastelgintzan eta gozogintzan gehien erabilitako ontziak, materialak eta ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko/errotulatzeko 
metodoak sailkatzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Materialen/ontzien eta pastelgintzako eta gozogintzako produktuen artean egon daitezkeen bateraezintasunak azaltzea. 
EI1.3 Ekipamenduen lehen mailako mantentze- eta garbiketa-eragiketak identifikatzea eta dagozkion argibideei edo eskuliburuei 
jarraikiz egikaritzea. 
EI1.4 Ontziratzeko linea bat osatzen duten makina eta elementu osagarrien ordena eta antolamendua azaltzea, eta ekipamenduak 
erregulatzea egikaritu beharreko formatu eta eskakizunen arabera. 
EI1.5 Makinak erabiltzerakoan sortzen diren anomaliak edo funtzionamendu-arazo nagusiak azaltzea, kasu bakoitzari dagokion 
konponketa identifikatuz. 
EI1.6 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuen etiketek bildu behar dituzten derrigorrezko informazio osagarriak zehaztea. 
EI1.7 Ontziratu, etiketatu eta enbalatu beharreko pastelgintzako eta gozogintzako hainbat produkturen aurrean: 

- Prozesatutako produkturako egokia den ontzia, etiketa eta enbalajea ezagutzea. 
- Behar bezala ontziratzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko materialen premiak kalkulatzea. 
- Ontziratu beharreko produkturako egokiak diren ingurune-baldintzak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, aireztapena) erraztea. 
- Hala badagokio, ontziratu beharreko produktua egokitzea. 
- Produktuak ontziratzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko beharrezko makinak eta lanabesak maneiatzea, segurtasun- eta higiene-

neurriak betez. 
- Ontziratzeko, etiketatzeko, enbalatzeko eta errotulatzeko parametroak egiaztatzea, eta atzemandako desbideratzeak zuzentzea.  

A2: Elaboratutako produktuak erakustoki eta/edo beira-arasetan aurkeztea, eskaparatismo-teknikak aplikatuz, eta teknika horiek 
deskribatzea. 

EI2.1 Pastelgintza-gozogintzako produktuetarako egokiak diren erakustoki eta beira-arasen ezaugarriak aztertzea. 
EI2.2 Komunikazio komertzialeko elementuak eta materialak (kartelak eta prezioak) eta salmenta-puntuan duten kokapena aztertzea. 
EI2.3 Produktuak jartzeko modua baldintzatzen duten parametro fisikoak eta komertzialak identifikatzea. 
EI2.4 Erakusleihoa, erakustokia edo beira-arasa osatzeko eta muntatzeko irizpideak zehaztea. 
EI2.5 Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak erakusteko eta saltzeko hainbat egoeratan: 

- Produkturako egokia den erakustokia edo beira-arasa hautatzea, produktuaren ezaugarri fisikoen eta kontserbazio-premien 
arabera. 
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- Produktuak kontsumitzailearentzako modu egoki eta erakargarrian antolatzea. 
- Produktuak etiketatzea eta errotulatzea kontsumitzaileari informazio argia eta osoa emanez (produktuaren izena, prezioa, pisua 

edo anoak, eta beste batzuk). 
- Bezeroen eskaerei zuhurtziaz eta zuzentasunez erantzutea. 
- Erakargarriak izateaz gain bezeroak garraiatu behar dituenean produktuaren osotasuna ziurtatzen duten paketeak edo bilgarriak 

prestatzea. 
- Ontziratutako eta/edo paketatutako azken produktuan atzemandako akatsak zuzentzea. 

 
Edukiak: 
1. Pastelgintza-gozogintzako produktuak ontziratzea. 

- Ontziratzeko materialak, propietateak, , kalitateak, bateraezintasunak. 
- Ontzia. Sailkapena, formatuak, izendapenak, erabilerak. 
- Ontzien kontserbazioa eta biltegiratzea. 
- Ontziratze-eragiketak. 

• Ontzien manipulazioa eta prestaketa. 
• Betetzeko prozedurak. 
• Dosifikazioa. 
• Hutsean. 
• Aseptikoa. 
• Ontzi handiak. 
• Ixteko sistemak. 

- Ontziaren azken ezaugarriak. 
2. Pastelgintza-gozogintzako produktuak enbalatzea eta etiketatzea.  

- Enbalajearen funtzioa. 
- Enbalaje-eragiketak. 
- Eusteko, babesteko, isolatzeko eta indartzeko materialak: sailkapena, propietateak, ezaugarriak, identifikazioa. 
- Horien kontserbazioa eta biltegiratzea. 
- Paketeen osaera-teknikak. 
- Karga handiak osatzea. 
- Erretiluratzea eta erretraktilatzea. 
- Ahokatzea eta kutxaratzea. 
- Multzokatzeko metodoak. 
- Paletalizazioa eta despaletalizazioa. 
- Zumitza jartzea. 
- Etiketatzeari buruzko araudia. 
- Etiketak. 

• Jaso beharreko informazioa. 
• Etiketa-motak. 
• Jartzeko eta finkatzeko teknikak. 

- Bestelako markak eta seinaleak. 
- Itsasgarriak eta bestelako osagarriak 
- Kodeak. 
- Kartelak. 

• Kartel-motak: girotzekoak, adieraztekoak, prezioa adieraztekoak eta abar. 
• Kartelen elaborazioa. Forma, materialak, kolorea eta beste ezaugarri batzuk. 
• Errotulatze-teknikak. 
• Kartelak jartzea. 

3. Pastelgintza-gozogintzako produktuak erakustea eta saltzea. Bezeroarentzako arreta. 
- Publizitatea salmenta-puntuan. 
- Amu-produktuak. 
- Argiak, kartelak, pantailak eta abar. 
- Erakustokiak eta beira-arasak. 

• Erakustokiak edo beira-arasak prestatzeko eragiketak. 
- Erakusleihoak. 

• Erakusleihoaren ezaugarriak. 
• Erakusleiho-motak. 
• Erakusleihoaren guneak. 
• Eskaparatismoko eta erakusleihoak dekoratzeko teknikak. 

- Produktuak paketatzeko prozesuak eta metodoak. 
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- Bilgarriak eta bestelako dekorazio-elementuak prestatzeko teknikak. 
- Kutxak prestatzea eta produktuak paketatzea bezeroaren aurrean. 
- Bezeroarekiko arretan eragiten duten aldagaiak. 
- Bezeroarentzako arretaren parte diren dokumentuak. 
- Pertsona arteko komunikazioa. Hitzezko eta ez-hitzezko adierazpena. 
- Salmenta-teknikak. 
- Bezeroaren gogobetetzearen kontrola. 
- Erreklamazio eta kexen ebazpena. Erreklamazio eta kexen dokumentu-erregistroko eta bilketako prozedura. 
- Erreklamazioak ebazteko teknikak. Jarduera-protokoloa. 

4. Pastelgintza-gozogintzako ontziratze- eta enbalaje-makinak eta -ekipamenduak. 
- Ontziratzeko eta enbalatzeko lineak. 
- Oinarrizko makinak, osaera eta funtzionamendua, elementu osagarriak. 
- Maneiua eta erregulazioa. 
- Lehen mailako mantentzea eta garbiketa. 
- Segurtasuna maneiuan. 

5. Kalitate-autokontrola pastelgintza-gozogintzako ontziratze eta enbalajean 
- Arbuiatze-mailak. 
- Material-probak.  
- Egiaztapenak prozesuan eta azken produktuan. 
- Desbideratze ohikoenak. 
- Neurri zuzentzaileak. 

 
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. 
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