
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA ARRANTZAKO PRODUKTUEN HARTZEA, BILTEGIRATZEA ETA 

BIDALKETA  
Kodea  MF0315_2 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Arrantzako produktuak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa Maila 2 

Arrainen teknologia 60 
Arrainen eta itsaskien egokitzapena 70 
Arrainen prestaketa eta salmenta 60 
Arrain- eta itsaski-kontserben elaborazioa 50 
Erdi-kontserben, gazituen, lehortuen, ketuen eta eskabetxeen elaborazioa 60 
Arrantzako produktu izoztuen elaborazioa 70 
Arrain-produktuen oreen, pasten, aurrekozinatuen eta kozinatuen 
elaborazioa 40 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Arrantzako eta akuikulturako produktuen elaborazioko eta arraingintzako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 
 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0315_2 ARRAINEI EDO ITSASKIEI DAGOKIENEZ, LEHENGAIAK 
HARTZEKO, BILTEGIRATZEKO ETA PIEZAK ETA PRESTAKINAK BIDALTZEKO PROZESUA KONTROLATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Salgaien sarrerako eta irteerako baldintzak definitzea konposizioari, kantitateei, babesari eta kanpo-garraioari dagokienez. 

EI1.1 Sartzen diren salgaiekin eta bidalketekin batera joan behar duen dokumentazioa ezagutzea. 
EI1.2 Lehengaien hornidura-kontratuen edo produktuen salmenta-kontratuen edukia aztertzea, eta hartzean edo bidaltzean egin 
beharreko egiaztapenekin lotzea. 
EI1.3 Kantitateak kalkulatzeko, neurtzeko eta estimatzeko metodoak aztertzea. 
EI1.4 Lehengaien eta materia osagarrien sarrerako egiaztapenak eta kontrolak deskribatzea. 
EI1.5 Arrainetan eta itsaskietan gertatzen diren alterazio nagusiak zerrendatzea eta ezaugarriak, arrazoiak eta izan ditzaketen 
konponbideak adieraztea. 
EI1.6 Lehengaiak eta produktu osagarriak hautatzeko eta sailkatzeko irizpideak zehaztea, ezaugarrietan oinarrituta. 
EI1.7 Arrainen eta itsaskien freskotasun-irizpideak ezagutzea. 
EI1.8 Arrantzako produktuak sailkatzeko prozedurak deskribatzea, tamainaren, kolorearen, formaren, espeziearen eta elaborazio-
motaren arabera 
EI1.9 Ur gezatako eta ur gazitako arrain freskoak, zefalopodoak, moluskuak eta krustazeo freskoak, izoztuak, zatikatuak eta xerratuak 
identifikatzea, sailkatzea eta kodetzea. 
EI1.10 Prozesatu behar diren arrainen eta/edo itsaskien lehengaien ebaluazioa egitea eskatutako espezifikazioei dagokienez, dagozkien 
neurketak, pisatzeak eta erregistroak egitea eta lehengaien anomaliak eta akatsak ezagutzea. 
EI1.11 Lehengai osagarrien egoera balioestea iraungipen-data, konposizioa, aurkezpena, ezaugarri fisikoak edo organikoak, 
kontserbazioa eta zuzenean atzemateko bestelako bereizgarriak kontuan izanik. 
EI1.12 Produktuaren trazabilitaterako datuak ezarritako hartzen hastea. 
EI1.13 Salgaien hartzean edo bidalketan: 

- Lotearen osaera zehaztea,  
- Egin beharreko egiaztapenak zehaztea,  
- Lotutako informazioa eta dokumentazioa kontrastatzea,  
- Loteak behar duen babesa zehaztea,  
- Garraiobideak bete behar dituen baldintzak finkatzea eta salgaien kokapen egokia deskribatzea. 

A2: Arrainak eta itsaskiak biltegiratzeko prozedurak identifikatzea eta kokapenak, denborak, baliabideak, ibilbideak eta manipulatzeko 
teknikak hautatzea. 
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EI2.1 Arrain-biltegietan gehien erabiltzen diren salgaien zamalanetarako, garraiorako eta barne-manipulaziorako ekipamenduen 
oinarrizko ezaugarriak, prestazioak, maneiatzeko eragiketak eta mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.2 Manipulatzeko baliabideak salgai tipoekin lotzea eta lotura hori bien ezaugarri fisikoetan eta teknikoetan oinarrituta justifikatzea. 
EI2.3 Biltegi batek indarreko araudiari jarraikiz bete behar dituen segurtasuneko neurri orokorrak deskribatzea. 
EI2.4 Biltegiratzeko aretoetan eta ganberetan tenperaturaren, hezetasunaren eta aireztapenaren baldintzak kontrolatzea 
EI2.5 Honako elementu hauen ezaugarriak deskribatzea: 

- 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. 

EI2.6 Hotzeko edo izozteko areto edo ganberetan (tenperatura eta hezetasuna) produktu-mota bakoitzerako kokapen egokia, 
produktuen barne-lekualdaketako ibilbideak, eta karga-, deskarga-, garraio- eta manipulazio-baliabideak deskribatzea. 
EI2.7 Arrainen eta itsaskien osotasuna eta kontserbazioa bermatzeko behar diren zainketak eta horien maneiuan aplikatu beharreko 
segurtasun-neurriak kontrolatzea. 
EI2.8 Biltegiratzeko eskatzen diren baldintzak ondorioztatzea eta garbiketako eta hautaketako aurreko lanak egitea. 
EI2.9 Produktu osagarriek biltegiratzeko eskatzen dituzten zainketak, mota eta baldintzak ondorioztatzea ezaugarrien arabera eta 
prozesuetan zertarako erabiltzeko diren arabera. 

A3: Arrain-biltegiko hartzearen, bidalketaren eta barne-erabilerarako dokumentazioa betetzea. 
EI3.1 Hartzearekin, biltegiratzearekin, barne-banaketarekin eta bidalketarekin lotutako administrazio-prozedurak azaltzea. 
EI3.2 Funtzioa, jatorria eta xedea zehaztea eta horrekin loturik erabiltzen diren dokumentuen edukia interpretatzea. 
EI3.3 Biltegi batean sartzen diren eta ateratzen diren salgaiei buruzko informazioa ematen da; arrain-produktuak hartzeko prozesu 
batean, txertatu beharreko datuak zehaztea eta honako hauek betetzea eta bideratzea: 

- Eskaera- eta erosketa-aginduak. 
- Barne-hornidurako eskabideak, entrega-orriak. 
- Hartze-orriak, sarrera-erregistroak. 
- Irteera- eta bidalketa-aginduak, irteera-erregistroak. 
- Picking-aginduak, albaranak eta fakturak. 
- Erreklamazio- eta itzultze-dokumentuak. 

EI3.4 Dauden barruko eta kanpoko garraiobideak zerrendatzea eta horien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak deskribatzea. 
A4: Izakinak kontrolatzeko eta inbentarioak egiteko prozedurak aplikatzea arrainen eta itsaskien biltegietan. 

EI4.1 Biltegiko kontrolak sortutako informazioa enpresako beste unitate edo departamentu batzuen premiekin lotzea eta produkzio-lineei 
hornidura ematea produkzio-aginduen arabera. 
EI4.2 Gehieneko stockaren, stock optimoaren, segurtasun-stockaren eta gutxieneko stockaren kontzeptuak azaltzea eta horiek 
kalkulatzeko esku hartzen duten aldagaiak identifikatzea. 
EI4.3 Inbentarioen kontrol-motak deskribatzea eta zehaztea, eta horietako bakoitzaren helburua azaltzea. 
EI4.4 Biltegi bateko mugimenduei buruzko informazioa ematen duen biltegiratze-prozesu batean, datuak lortzea eta balioestea honako 
hauei dagokienez: 

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

EI4.5 Izakinen egoera inbentarioaren zenbaketa fisikoarekin kontrastatzea, eta aldeak eta horien arrazoiak balioztatzea; zenbaketak 
aldizka egitea. 

A5: Arrainen eta itsaskien biltegi-kontrolerako ekipo eta programa informatikoak erabiltzea. 
EI5.1 Aplikazio informatikoak instalatzea, ezarritako espezifikazioei jarraikiz. 
EI5.2 Instalatutako aplikazioen funtsezko prozedurak eta funtzioak aztertzea. 
EI5.3 Arrantza-produktuen biltegiratze-egoera baten kasuan, biltegi bateko mugimenduei buruzko informazioa ematen da: 

- 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. 

EI5.4 Izakinen errotazio egokia ziurtatzea, baita FIFO metodoaren bitartez balioesten direla ere. 
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Edukiak 
1. Arrainen eta itsaskien hartzea. 

- Hartzean eta bidalketan egiten diren eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Kanpo-garraioa. Segurtasuna erabileran. 
- Ur gezatako eta ur gazitako arrain freskoak identifikatzea. 
- Moluskuen eta krustazeoen espezieak identifikatzea. 
- Arrantza-produktuen freskotasun-maila identifikatzea. 
- Materia osagarriak eta osagaiak hartzea: Ontziak, enbalajeak, gatza, ozpina, azukrea, olioa, bestelako produktu erdi-elaboratuak, 

gehigarriak eta abar. Dokumentazioa. 
- Produkzio-lineak produktuez hornitzea, eskaera-orrien arabera. 
- Produktuen hartzeari, biltegiratzeari eta barne-banaketari buruzko erregistroa egitea. 
- Arrainen eta itsaskien kontrol sanitarioak. 

2. Arrainen eta itsaskien biltegiratzea. 
- Arrainak eta itsaskiak biltegiratzea, sailkatuta eta ondoko tratamendurako prest. Itsas-haztegiak animalia bizientzat 
- Arrainen, itsaskien eta bietan oinarritutako produktu elaboratuen biltegi-motak. 
- Arrainak eta itsaskiak biltegiratzeko hotzeko eta izozteko instalazio industrialak. Erregistroak, oharrak. Gorabeheren parteak. 
- Produktuak hotzeko edo izozteko aretoetan edo ganberetan banatzea (tenperatura, hezetasuna). 
- Arrantza-produktuak ordenatzeko, sailkatzeko, manipulatzeko eta biltegiratzeko sistemak: teknika, ekipamendua eta 

dokumentazioa. 
- Biltegiratze-sistemak, biltegi-motak. 
- Sailkapena eta kodeketa. 
- Barneko manipulazioko eta lekualdaketako ekipamenduak eta prozedurak. 
- Salgaien kokapena: kokatzeko metodoak. 
- Kontserbazio-baldintza orokorrak 
- Biltegiratzeari buruzko legeria eta araudia. 
- Barne-garraioko sistemak eta motak. Automatismoen, amaigabeen, jasogailuen, eskorgen martxan jartzea eta funtzionamendua. 

Segurtasuna erabileran. 
- Produktu-banaketa. 

3. Arrainen eta itsaskien biltegi-kontrola. 
- Barne-dokumentazioa. 
- Sarrera- eta irteera-erregistroak. 
- Izakinen kontrola. 
- Inbentarioak. 
- Trazabilitatea 
- Biltegiaren kontrolerako aplikazio informatikoak. ERP 

4. Arrainen produktu elaboratuen bidalketa. 
- Eragiketa eta egiaztapen orokorrak bidalketan. 
- Picking-aginduak ezartzea eskaera egiteko. 
- Eskaera finkatzea, identifikatzea eta packing-a egitea. 
- Bidalketa-erregistroa, garraio-agindua eta albarana egitea. 
- Garraio-ibilbideak. Hotz-kateari eustea. Produktuaren banaketa garraiobidean. 
- Neurri higieniko sanitarioak produktuen garraioan. 

 
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: Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa 
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