
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA SEGURTASUNA ETA HIGIENEA PASTELGINTZAN ETA GOZOGINTZAN 
 

Kodea  MF0310_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 
Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak ontziratzea eta aurkeztea 50 

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: UC0310_2: ELIKAGAIEN INDUSTRIAN SEGURTASUN- ETA HIGIENE-
ARAUDIA ETA INGURUMENA BABESTEARI BURUZKOA APLIKATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Pastelgintza-gozogintzako produktuen kalitate higieniko-sanitarioa ziurtatzeko beharrezkoak diren higiene-neurriak aplikatzea. 

EI1.1 Pastelgintzako eta gozogintzako industriaren higienearekin lotutako legeria ezagutzea. 
EI1.2 Produkzio-baliabideetan eta/edo lan-ohituretan higienerik ez izateak produktuen eta kontsumitzaileen segurtasunean eta 
osasungarritasunean dituen ondorioak ebaluatzea. 
EI1.3 Instalazioek eta janariak manipulatzeko ekipamenduek bete behar dituzten eskakizun higieniko-sanitarioak aztertzea, eta 
pastelgintzako eta gozogintzako lantegiaren ezaugarriak ebaluatzea. 
EI1.4 Higiene pertsonaleko neurriak aztertzea eta janarietan edozein motatako kontaminazioa sor dezaketen portaera edo jarrera 
guztiak ezagutzea. 
EI1.5 Elikagaien alterazio nagusiak deskribatzea, haien eragileak, jatorria, transmisio-mekanismoak eta ugaltze-mekanismoak 
identifikatuz. 
EI1.6 Elikagai-jatorria duten toxiinfekzio nagusiak eta horiek osasunean dituzten ondorioak zerrendatzea eta dagozkien alterazioekin eta 
agente eragileekin lotzea. 
EI1.7 Pastelgintzako eta gozogintzako industriarekin lotutako elikagai-alergia eta -intolerantzia ohikoenak zehaztea. 
EI1.8 Garbiketa-produktu eta -tratamenduak (desinfekzioa, esterilizazioa, intsektu-garbiketa, arratoi-garbiketa) identifikatzea, sailkatzea 
eta alderatzea. 
EI1.9 Higienizazio-prozesuaren maiztasuna ezartzea. 
EI1.10 Janariaren kalitatearen eta segurtasunaren kontzeptuak aztertzea: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko autokontrol-
sistemak, trazabilitatea eta borondatezko kalitate-arauak. 
EI1.11 Pastelgintzako eta postregintzako lantegi bat garbitzeko eta desinfektatzeko egoera batean: 

- Erabili beharreko produktuak eta tratamenduak hautatzea. 
- Kontrolatu beharreko parametroak zehaztea (erabili beharreko garbigarriaren eta desinfektatzailearen kontzentrazioa, jarduera-

denbora, uraren tenperatura eta beste batzuk). 
- Erabilgarri dauden garbiketa- eta desinfektatze-ekipamenduak behr bezala erabiltzea. 
- Garbiketa- eta desinfektatze-prozeduraren emaitzak egiaztatzea eta, arazoren bat egonez gero, neurri zuzentzaile egokiak 

aplikatzea. 
A2: Pastelgintza-gozogintzako jardueran ingurumenaren inguruan sortutako problematika aztertzea ,eta sortzen diren hondakinak 

kontrolatzea. 
EI2.1 Baliabide materialen eta energetikoen kontsumoa murrizteko metodologiak identifikatzea. 
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EI2.2 Sortutako hondakin-motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta arazte-premiaren arabera sailkatzea. 
EI2.3 Pastelgintzan eta gozogintzan sortutako hondakinek, kontaminatzaileek eta bestelako afekzioek ingurunean eragiten dituzten 
ondorioak ezagutzea. 
EI2.4 Produkzio- edo arazte-prozesuen ingurune-kontrola ahalbidetzen duten parametroak identifikatzea. 
EI2.5 Ingurunea babesteko hartutako neurriak garrantziaren arabera ezartzea. 
EI2.6 Hondakinak biltzeko, hautatzeko, birziklatzeko, arazteko, desagerrarazteko eta botatzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.7 Produkzio-prozesuaren hondakinak desagerrarazteko egoera baten aurrean: 

- Desagerrarazi, berreskuratu edo birziklatu beharreko hondakinak sailkatzea, horien izaeraren eta ezaugarrien arabera. 
- Produkzio-prozesuan, hondakina aldi baterako kokalekura eramatea. 
- Hondakina behin betiko desagerraraztea, bide egokiari jarraikiz, behin lanaldia amaituta edo beharrezkoa den bakoitzean. 
- Zaborra eta bestelako hondakinak biltegiratzeko edukiontzi edo gailuak funtzionamendu- eta higiene-baldintza egokietan 

mantentzea. 
A3: Segurtasun-neurriak hartzea eta pastelgintzako eta gozogintzako lantegi bateko lan-egoera guztietan betetzen direla kontrolatzea. 

EI3.1 Elikagaien industriaren segurtasunari dagozkion arrisku-faktore eta -egoerak aztertzea baita aplikatu beharreko prebentzio- eta 
babes-neurriak ere. 
EI3.2 Segurtasun-araudiaren eta -planen alderdi garrantzitsuenak interpretatzea honako hauei dagokienez: langilearen eta enpresaren 
eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta arduren banaketa, prebentzio-neurriak, seinaleztapenak, postu bakoitzerako arau 
espezifikoak, istripu eta larrialdietarako jardunbideak. 
EI3.3 Pastelgintzako eta gozogintzako lantegi bateko arrisku garrantzitsuenak identifikatzea, eta aplikatu beharreko segurtasun-neurriak 
aztertzea (lokalaren eta instalazioen diseinua, ingurune-baldintzak, lanpostuaren egoera, ingurua eta zorguneak, segurtasun-neurriak 
eta makinen babesak, arrisku- eta larrialdi-egoeren seinaleztapena, norbera babesteko ekipamenduak, toxikotasuna edo 
arriskugarritasuna eta produktuen maneiu egokia). 
EI3.4 Larrialdi-egoeretan eta istripu-kasuetan jarraitu beharreko jardun-jarraibideak ezagutzea (suteen aurkako ekipamenduen maneiua, 
kontrol-, ohartarazpen- eta alarma-prozedurak, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen laguntzetarako teknikak, larrialdi- eta ebakuazio-
planak). 

 
Edukiak: 
1. Pastelgintzako eta gozogintzako instalazioen, makinen eta lanabesen baldintza higieniko-sanitarioak. 

- Jarduerari aplikatu beharreko higiene-araudi orokorra. 
- Janariak manipulatzeko lokalen kokapena, banaketa eta egitura-eskakizunak. 
- Azaleren, hormen, sabaien, zoruen, aireztapenaren, estrakzioaren, argiztapenaren eta higiene-zerbitzuen ezaugarriak. 
- Hondakinak husteko eta ebakuatzeko sistemak. 
- Kanpoaldearekiko kontaktu-eremuak, isolamendu-elementuak, ebakuazio-gailuak. 
- Materialak eta ekipamenduen eraikuntza higienikoa. 
- Higienea: Garbiketa eta desinfekzioa. Kontzeptuak. Garbiketa- eta desinfektatze-mailak. Garbiketako eta desinfekzioko sistemak, 

ekipamenduak eta produktuak. Ezaugarriak, faseak eta eragiketa-sekuentziak. Kontrol-parametroak. 
- Desinfekzioko, arratoi-garbiketako eta intsektu-garbiketako tratamenduak. Ezaugarriak. Erabiltzen diren produktuak eta erabilera-

baldintzak. 
- Garbiketako eta desinfekzioko edo arratoi-garbiketa eta intsektu-garbiketa egiteko produktuen manipulazioarekin lotutako arrisku 

sanitarioak. 
2. Higienearen arloko jardunbide egokiak mantentzea pastelgintzan eta gozogintzan. 

- Janariaren alterazioa eta kontaminazioa manipulatzaileen ohitura desegokien ondorioz. 
- Higieneari buruzko jardunbide egokien gidak. 

• Higiene pertsonaleko neurriak. 
• Ohitura, keinu edo jardunbide desegokiak janariaren manipulaziorako. 
• Manipulatzailea ebakiekiko, erredurekiko eta zauriekiko babesteko baliabideak. 
• Nahitaez deklaratu beharreko gaixotasunak. Prebentzio-neurriak. 
• Lan-jantziak. Garbiketa-eskakizunak. 

3. Janarien manipulazioaren inguruko jardunbide egokiak aplikatzea. 
- Janarien manipulazioaren inguruko araudi orokorra. 
- Pastelgintzako eta gozogintzako produktuekin lotutako elikagai-alergia eta -intolerantzia nagusiak. 
- Janariaren alterazioa eta kontaminazioa manipulazio-jardunbide desegokien ondorioz. 

• Alterazioaren eta kontaminazioaren kontzeptua. 
• Kontaminazio-motak. 
• Agente eragile nagusiak. 
• Transmisio-mekanismoak. 
• Kutsadura gurutzatua. 

- Manipulazio-jardunbide desegokiekin lotutako arrisku sanitarioak: Janariagatiko infekzioak, intoxikazioak eta toxiinfekzioak. 
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- Janariak kontserbatzeko metodoak. 
- Elikagai-intolerantzia- eta -alergiak. Ezaugarriak. Alergenoak desagerrarazteko prozedurak. Inplikazioak. 
- Janari-alerten kasuan jarduteko prozedurak. 

4. Pastelgintzako eta gozogintzako  autokontrol-sistemen aplikazioa. 
-  Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren autokontrol-sistema. 

• Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren zazpi printzipioen aurretiko pausuak. 
• Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko autokontrol-sistemaren zazpi printzipioak. 
• Kontrol-puntu kritikoak, muga kritikoa, kontrol-neurriak eta neurri zuzentzaileak. Kontzeptuak eta aplikatu beharreko kasu 

praktikoak. 
- Trazabilitatea eta elikagaien segurtasuna. 
- Elikagaien sektoreko borondatezko arau nagusiak (BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 eta 

bestelakoak). Azterketa eta interpretazioa. 
5. Elikagaien industriaren ingurune-eragina. 

- Elikagaien industriako ingurune-legeria. 
- Baliabideen kontsumoa murrizteko metodologiak. Energia-aurrezpena eta -alternatibak. 
- Janarien produkzioan sortutako hondakinak eta horien ingurune-ondorioak deskribatzea. Hondakin-motak. 

• Atmosferarako emisioak. 
• Likido-isurketak. 
• Hondakin solidoak eta ontziak. 

- Hondakinak biltzeko, sailkatzeko eta desagerrarazteko edo botatzeko teknikak. 
- 3 arauen kontzeptua: murrizketa, berrerabilera eta birziklapena. Ingurumenean duten eragina. 
- Janarien produkzio-prozesuetako ingurune-kontrolerako parametroak. 

6. Laneko arriskuen prebentzioa eta babesa. 
- Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 
- Lanbide-arriskuen ebaluazioa. 

• Lan- eta osasun-baldintzak. 
• Osasunerako kalteak: Lan-istripua eta lanbide-gaixotasuna. 
• Pastelgintzako eta gozogintzako industriaren arrisku espezifikoak. 

- Prebentzio- eta babes-neurriak. 
• Lokalen eta instalazioen diseinua. 
• Ingurune-kondizioak. 
• Lanpostuaren, inguruaren eta zorguneen egoera. 
• Makinen segurtasun-neurriak eta babesak. 
• Produktu toxikoen eta/edo arriskutsuen maneiurako prebentzio-neurriak. 
• Prebentzio-neurri kolektibo eta indibidualak. 
• Segurtasun-seinaleak. 
• Larrialdi-kasuan jarduteko protokoloa. 
• Larrialdien sailkapena. 
• Larrialdiko ekipamenduak. 
• Ohartarazpen- eta alarma-sistemak. 
• Zaurituak sailkatzeko teknikak. 
• Lehen laguntzetarako oinarrizko teknikak. 
• Langilearen osasun-egoeraren kontrolak. 

- Langileen eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren alorrean. 
- Prebentzio-plana. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

 
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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