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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA HARAGI-PRODUKTUEN BILTEGIKO ERAGIKETAK ETA KONTROLA 
 

Kodea  MF0033_2 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harakintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa Maila 2 

Animalien hilketa 60 
Animalien prestaketa 80 
Janarien manipulazioa, hiltegietako ingurune-segurtasuna eta -babesa 40 
Haragiaren egokitzapena, merkaturatzeko (zeharkakoa) 70 
Haragiaren teknologia 90 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Animalien hilketako, prestaketako eta zatiketako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

Iraupena 
 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0033_2: KANALAK ETA PIEZAK HARTU, BILTEGIRATU ETA 
BIDALTZEKO PROZESUAK KONTROLATZEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Salgaiak hartzea eta bidaltzea. 

EI1.1 Sartzen diren salgaiekin eta bidalketekin batera joan behar duen dokumentazioa ezagutzea. 
EI1.2 Irteera-aginduak interpretatzea eta albaranak eta bidalketen bestelako dokumentazioa egitea. 
EI1.3 Lehengaien hornidura-kontratuen edo produktuen salmenta-kontratuen edukia aztertzea, eta hartzean edo bidaltzean egin 
beharreko egiaztapenekin lotzea. 
EI1.4 Kantitateen balioztatze-, neurketa- eta kalkulu-metodoak aztertzea. 
EI1.5 Salgaien babes-sistemak definitzea. 
EI1.6 Dauden kanpo-garraiobideak zerrendatzea eta horien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak deskribatzea. 
EI1.7 Salgaiak garraioan kokatzeko modu egokia deskribatzea. 
EI1.8 Hartutako produktuei hartzeko ikuskapen-irizpideak aplikatzea: 

- Lotearen osaera zehaztea eta jasotako salgaiarekin entregatutako dokumentazioa kontrastatzea. 
- Kantitatea eta entrega-epeak egiaztatzea. 
- Garraio-baldintzak egiaztatzea. 
- Egin beharreko egiaztapenak zehaztea eta produktuen ezaugarriak eta egoera egiaztatzea. 
- Identifikazioa eta trazabilitatea zehaztea. 
- Hartzean bete beharreko erregistroak ezartzea. 

EI1.9 Eskaeren prestaketan eta irteeran egin beharreko egiaztapenak deskribatzea: 
- Bezeroa. 
- Produktua, kantitatea eta entrega-epea. 
- Lotea, iraungipen-data. 
- Produktuen egoera. 

EI1.10 Salgaiak hartzen eta bidaltzen laguntzea: 
- Lotearen osaera zehaztea. 
- Salgaia jasotzean edo bidali aurretik egin beharreko egiaztapenak zehaztea. 
- Dagokion dokumentazioa eta informazioa kontrastatzea. 
- Loteari dagokion babesa zehaztea. 
- Garraiobideak bete behar dituen baldintzak finkatzea eta salgaien kokapen egokia deskribatzea. 

EI1.11 Detektatutako gorabeherak identifikatzea eta horien inguruan erabakitzea. 
EI1.12 Ezarritako manipulazio-, babes- eta segurtasun-jardunbide egokiak betetzea. 
EI1.13 Gaien eta produktuen identifikazioa definitzea. 
EI1.14 Sortutako hondakinen sailkapena eta biltegiratzea deskribatzea. 
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A2: Salgaiak sailkatzea, elikagaien ezaugarrietarako eta horiek biltegiratzeko irizpide egokiak aplikatuz. 
EI2.1 Elikagaien sailkapen-irizpideak aplikatzea, iraungipenaren, erabilgarritasunaren, tamainaren, erresistentziaren eta bestelako 
ezaugarrien arabera. 
EI2.2 Kodetze-sistemak interpretatzea. 
EI2.3 Kodeak esleitzea ezarritako sistemaren arabera, eta salgaiak markatzea. 

A3: Biltegiratzeko prozedurak aztertzea, eta salgaien manipulazio-teknikak eta -ibilbideak eta kokapenak, denborak eta baliabideak 
hautatzea. 
EI3.1 Salgaien biltegiratzearen eta manipulazioaren oinarrizko ezaugarriak deskribatzea. 
EI3.2 Elikagaien biltegietan gehien erabiltzen diren salgaien barne-manipulaziorako, kargarako, deskargarako eta garraiorako 
ekipamenduen oinarrizko ezaugarriak, prestazioak, erabiltzaile-mailako funtzionamendua eta mantentze-lanak eta babes-neurriak 
deskribatzea. 
EI3.3 Manipulatzeko baliabideak salgai tipoekin lotzea eta lotura hori bien ezaugarri fisikoetan eta teknikoetan oinarrituta justifikatzea. 
EI3.4 Biltegiratutako produktuaren gainean egin beharreko kontrola eta izakinen kontrola definitzea. 
EI3.5 Indarreko araudiaren arabera, biltegi batek bete behar dituen segurtasun-neurri orokorrak deskribatzea. 
EI3.6 Biltegi baten ezaugarriak, eskuragarri dauden baliabideak eta gunea, eta biltegiratu edo hornitu beharreko produktu-motak 
adierazten diren ariketa baten kasuan, honako balioespen hauek zehaztea: 

- Hartzea, biltegiratzea, bidalketa eta itxaronaldiak egingo diren eremuak. 
- Produktu-mota bakoitzaren kokalekua. 
- Produktuen barne-lekualdaketako ibilbideak. 
- Karga-, deskarga-, garraio- eta manipulazio-baliabideak. 
- Produktuen osotasuna eta kontserbazioa bermatzeko behar diren zainketak. 
- Salgaien maneiuan aplikatu beharreko segurtasun-neurriak. 

EI3.7 Ezarritako manipulazio-, babes- eta segurtasun-jardunbide egokiak zaintzea. 
EI3.8 Gaien eta produktuen definizioa eta identifikazioa. 
EI3.9 Sortutako hondakinen sailkapena eta biltegiratzea deskribatzea. 

A4: Biltegiko barne-erabilerari, hartzeari eta bidalketari lotutako dokumentazioa betetzea. 
EI4.1 Hartzearekin, biltegiratzearekin, barne-banaketarekin eta bidalketekin lotutako administrazio-prozedurak azaltzea. 
EI4.2 Funtzioa, jatorria eta jomuga zehaztea, eta horretarako erabilitako dokumentuen edukia interpretatzea. 
EI4.3 Salgaiak hartzean eta bidaltzean bildu, bete eta bideratu beharreko datuak zehaztea: 

- Eskaera- eta erosketa-aginduak. 
- Barne-hornidurako eskabideak, entrega-orriak. 
- Harrera-fitxak, sarreren erregistroa. 
- Irteera- eta bidalketa-aginduak, irteera-erregistroak. 
- Albaranak. 
- Erreklamazio- eta itzultze-dokumentuak. 

A5: Izakinak kontrolatzeko eta inbentarioak egiteko prozedurak aplikatzea. 
EI5.1 Biltegiko kontrolak sortutako informazioa enpresako beste unitate edo departamentu batzuen premiekin lotzea. 
EI5.2 Gehieneko stockaren, stock optimoaren, segurtasun-stockaren eta gutxieneko stockaren kontzeptuak azaltzea, horien kalkuluan 
kontuan hartzen diren aldagaiak identifikatuta. 
EI5.3 Inbentario-mota desberdinak deskribatzea eta zehaztea, eta horietako bakoitzaren helburua azaltzea. 
EI5.4 Biltegiko mugimenduekin lotutako datuak lortzea eta balioestea:  

- Stock erabilgarria. 
- Egin gabeko hornidurak. 
- Bidean dauden bezeroen eskaerak. 
- Zerbitzatutako barne-hornidurak. 
- Bidalitako produktuak. 
- Itzulketak. 

EI5.5 Izakinen egoera inbentarioaren zenbaketa fisikoarekin kontrastatzea, eta aldeak eta horien arrazoiak balioztatzea. 
A6: Biltegiko kontrolerako ekipo eta programa informatikoak erabiltzea. 

EI6.1 Aplikazio informatikoak instalatzea, ezarritako espezifikazioei jarraikiz. 
EI6.2 Instalatutako aplikazioen funtzioak eta oinarrizko prozedurak aztertzea. 
EI6.3 Biltegi bateko mugimendu-lanetan laguntzea:  

- Aplikazioaren hasierako parametroak definitzea, proposatutako datuen arabera. 
- Altak, bajak eta aldaketak egitea produktuen, hornitzaileen eta bezeroen artxiboetan. 
- Izakinen sarrerak eta irteerak erregistratzea, dagozkien artxiboak eguneratuz. 
- Emaitzazko biltegiko kontrol-dokumentuak lantzea, artxibatzea eta inprimatzea. 
- Izakinen inbentarioa lantzea, artxibatzea eta inprimatzea. 
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Edukiak 
1. Haragi-produktuak hartzea. 

- Kanalen eta haragi freskoen merkataritzan aplikatu beharreko erregelamentazioa. 
- Hornidura-kontratuen edukiaren azterketa. 
- Hartutako produktuen ikuskapena. 
- Eragiketa eta egiaztapen orokorrak materia osagarriak, ontziak eta enbalajeak hartzean. 
- Eragiketak eta egiaztapenak haragiak hartzean (PH-maila, tenperatura). 
- Salgaien babesa. 
- Kanalen eta haragi freskoen garraioa. 
- Sarrera-dokumentazioa. 
- Manipulazio-, babes- eta segurtasun-jardunbide egokiak. 
- Hondakinen kudeaketa. 

2. Haragi-produktuen sailkapena. 
- Haragi-produktuen sailkapen-irizpideak. 
- Kodetze-sistemak. 
- Salgaien markaketa. 

3. Produktuen biltegiratzea. 
- Biltegiratzeko sistemak, biltegi-motak. 
- Salgaien sailkapena eta kodetzea. 
- Barruko prozedurak, lekualdaketa-ekipamenduak eta manipulazioa. 
- Salgaien kokalekua. 
- Salgaien kontserbazio-baldintza orokorrak. 
- Izakinen kontrola, inbentarioak. 
- Ekipamenduen erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 
- Manipulazio-, babes- eta segurtasun-jardunbide egokiak. 
- Hondakinen kudeaketa. 

4. Haragi-produktuen biltegiaren kontrola. 
- Barne-dokumentazioa. 
- Sarreren eta irteeren erregistroak. 
- Izakinen kontrola. 
- Gehieneko stocka, stock optimoa, segurtasun-stocka, eta gutxieneko stocka. 
- Inbentarioak. 
- Biltegiaren kontrolerako aplikazio informatikoak. 

5. Haragi-produktuen bidalketa. 
- Eragiketa eta egiaztapen orokorrak bidalketan. 
- Kanpo-garraioa. 
- Irteerako dokumentazioa 

 
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: Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa 
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