
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA ARRAINEN PRESTAKETA ETA SALMENTA 
 

Kodea  MF0317_2 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Arrantzako produktuak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa Maila 2 

Arrantzako produktuen hartzea, biltegiratzea eta bidalketa 50 
Arrainen teknologia 60 
Arrainen eta itsaskien egokitzapena 70 
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: UC0317_2 ARRAINAK, ITSASKIAK ETA ARRANTZAKO PRESTAKIN 
FRESKOAK PRESTATZEA ETA SALTZEA, ELIKAGAIEN SEGURTASUNARI ETA KALITATEARI DAGOKIENEZ ESKATZEN DIREN 
BALDINTZAK BETETA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Arrainak eta itsaskiak hautatzeko, garbitzeko eta prestatzeko eragiketak deskribatzea eta antolatzea arrandegietan. 

EI1.1 Arrandegietan prestatzen eta saltzen diren arrainen, krustazeoen eta moluskuen espezieak ezagutzea, baita sukalderako 
egokitasuna, urtarokotasuna eta etxeko erabilerak ere. 
EI1.2 Arrainen eta itsaskien kalitate eta egokitasun komertzialak identifikatzea. Saldu behar diren arrainak edo itsaskiak hautatzea 
kalitatearen, tamainaren eta egokitasun komertzialen arabera eta loteen, xedeen eta prezioen arabera sailkatzea. 
EI1.3 Lehengaiak eta gai osagarriak eskaera-aginduekin eta bete beharreko espezifikazioekin alderatzea. 
EI1.4 Arrantzako produktuak garbitzeko eta prestatzeko eragiketak beti jarraitu behar diren higiene-neurriekin eta elikagaien 
segurtasuneko lotzea. 
EI1.5 Arrainak eta itsaskiak hautatzeko, garbitzeko eta prestatzeko prozesu batean:  

- Saldu behar diren arrainak edo itsaskiak hautatzea kalitatearen, tamainaren eta egokitasun komertzialen arabera eta loteen, 
xedeen eta prezioen arabera sailkatzea. 

- Arrainak garbitzea eta erraiak kentzea, unitateak moztea eta, hala badagokio, zatikatzea eta piezak baldintza sanitario nahiz 
komertzial egokienetan uztea. 

- Piezak eta unitateak maneatzea eta aurkeztea, kontsumitzailearentzat erakargarriak eta desiragarriak izan daitezen eta gerora 
sukaldeko tratamendua erraztearren. 

- Garbiketako lanabesak eta laneko ekipamenduak eta erremintak maneiatzea arrainak eta itsaskiak prestatzeko, trebetasunez 
eta segurtasunez, eta gero eranskin bakoitza garbi eta txukun utzita.  

- Arrainak, itsaskiak eta horien piezak izotzetan edo hotz-ganberetan kontserbatzea, osasun-egoera eta itxura zainduta. 
- Behar denean desizoztea eta izoztea, ingurune-baldintzak eta prozesua kontrolatuta eta erregulatuta. 

EI1.6 Arraingintzan makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren eragiketak zehaztea. 
EI1.7 Lokala desinfektatzeko, intsektuz garbitzeko, esterilizatzeko eta arratoiz garbitzeko eragiketak deskribatzea eta aplikatzea eta 
honako hauek egitea: 

- Lortu beharreko helburuak eta animaliak justifikatzea 
- Produktuak eta tratamenduak hautatzea 
- Kontrolatu beharreko parametroak finkatzea 
- Beharrezkoak diren neurriak eta ekipamenduak zerrendatzea 
- Segurtasun eta higiene pertsonaleko neurriei eustea. 
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A2: Arrandegian prestatutako produktu freskoak elaboratzeko eragiketak bereiztea eta garatzea 
EI2.1 Elaboratuko diren espezieak eta horien ezaugarri organoleptikoak, fisikoak eta sanitarioak ezagutzea eta balioestea. 
EI2.2 Ongailuen, kontserbagarrien eta gehigarrien jarduna deskribatzea, baita kontserbazioan, zaporean, prestaketan eta abarrean 
izango dituzten efektuak ere. 
EI2.3 Arrantza-prestakinei buruzko araudi sanitarioa interpretatzea eta zorrotz aplikatzea arrandegiko elaborazioetan. 
EI2.4 Arrandegiko elaboratuak prestatzeko metodoak eta teknikak deskribatzea eta bakoitzaren ezaugarriak aipatzea, merkatuan 
estimatzen ez direnak barnean hartuta. 
EI2.5 Arrandegiko prestakinen kontserbazio-baldintzak azaltzea, merkaturatzeko eta kontsumitzeko moduan egon daitezen araudi 
sanitarioak baimentzen duen aldi osoan. 
EI2.6 Produktu fresko prestatuen elaborazioan: 

- Arrainak eta itsaskiak hautatzea elaboratuko den produktuaren formulazioari jarraikiz. 
- Piezak prestatzea eta unitate edo lotetan antolatzea ondoko elaboraziorako. 
- Elaboraziorako behar diren lanabesak, ekipamenduak, ontziak, gehigarriak eta ongailuak prest izatea eta egokiak direla eta 

baimen sanitarioa badutela egiaztatzea 
- Marinatzeko, ozpinetan jartzeko, adobatzeko eta maneatzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta lortu nahi den produktua 

lortzea, eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin. 
- Gazitzeko, gatzetan jartzeko, lehortzeko eta ketzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta lortu nahi den produktua lortzea, 

eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin. 
- Espezieak konbinatzeko, txikitzeko, salpikoiak egiteko eta mamitzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta lortu nahi den 

produktua lortzea, eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin 
A3: Arrainen eta itsaskien pasten, aurrekozinatuen, egosien eta izoztuen elaborazio-eragiketak bereiztea eta garatzea arrandegian. 

EI3.1 Elaboratuko diren espezieak eta horien ezaugarri fisikoak, organoleptikoak eta sanitarioak ezagutzea eta balioestea. 
EI3.2 Gehigarrien, ongailuen eta kontserbagarrien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak ezagutzea, baita produktu elaboratuaren gaineko 
efektuak ere. 
EI3.3 Arrandegian egiten diren arrantzako produktu elaboratuei buruzko araudi sanitarioa interpretatzea eta behar besteko 
zorroztasunez eta arretaz aplikatzea. 
EI3.4 Arrandegian, arrantzako produktuak lantzeko metodoak eta teknikak ezagutzea eta bakoitzaren ezaugarriak eta balioespen 
komertziala aipatzea. 
EI3.5 Hotzak arraingintzan dituen aplikazioak (hoztea, izoztea eta desizoztea) aztertzea eta hotza produzitzeko ekipamenduak eta 
horien oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea. 
EI3.6 Arrandegiko elaboratuen kontserbazio-baldintzak azaltzea, merkaturatzeko eta kontsumitzeko moduan egon daitezen araudi 
sanitarioak baimentzen duen aldi osoan. 
EI3.7 Arraingintza-establezimenduetan, arrantzako produktuen elaborazio-prozesuetan: 

- Arrainak eta itsaskiak hautatzea elaboratuko den produktuaren formulazioari jarraikiz. 
- Piezak prestatzea eta unitate edo lotetan multzokatu eta antolatzea ondoko elaboraziorako 
- Elaboratuak izozteko hotz-ekipamenduak prest izatea, eta funtzionamendua eta erregulazio- eta kontrol-sistema egiaztatzea. 
- Txikitzeko, nahasteko eta oratzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta pastak edo pateak, konbinazioak, salpikoiak lortzea, 

eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin. 
- Egosiak, aurrekozinatuak eta kozinatuak prestatzeko teknikak aplikatzea kasuan kasu eta lortu nahi den produktua lortzea, 

eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioarekin. 
- Produktu freskoak eta elaboratuak desizozteko eta izozteko teknikak aplikatzea kasuan kasu, prozesua kontrolatzea eta lortu 

nahi den produktua lortzea, eskatutako egokitasun komertzial eta sanitarioekin.  
A4: Arrainen, itsaskien eta elaboratuen biltzeko, ontziratzeko eta egokitzeko prozesuaren ezaugarriak zehaztea arraingintza-

establezimenduan. 
EI4.1 Arrandegiko produktuak ontziratzeari eta egokitzeari buruzko araudia (etiketak, aurkezpena, publizitatea) interpretatzea. 
EI4.2 Ontziak, bilgarriak eta arrandegiko salmentan erabilitako bestelako aurkezpen-materialak sailkatzea. 
EI4.3 Ontzien eta ontziratze- nahiz aurkezpen-materialen ezaugarriak eta horiek erabiltzeko baldintzak deskribatzea. 
EI4.4 Produktu guztien etiketetan eta publizitatean nahitaez txertatu beharreko informazioa eta informazio gehigarria azaltzea. 
EI4.5 Arrandegietan erabiltzen diren ontziratzeko eta biltzeko metodoak (hutsean ontziratzea erretraktila, zigilatze mekanikoa, besteak 
beste) deskribatzea. 
EI4.6 Arrandegian, arrantzako produktuen amaierako egokitzapena egiteko: 

- Ontziak, etiketak eta errotuluak hautatzea eta kontsumitzailearentzat informazioa betetzea. 
- Ontziratzeko eta biltzeko materialik eta metodorik egokiena hautatzea eta ontziratzeko makinak edo ekipamenduak prestatzea. 
- Produktua modu erakargarrian eta objektiboan egokitzea eta aurkeztea. 
- Soberan dauden hondarrak eta materialak biltzea eta toki egokian uztea, desagerrarazteko. 

A5: Arrainen, piezen eta arrantzako elaboratuen salmenta-prezioa kalkulatzea prezioak finkatzeko prozesua egin eta aztertuta. 
EI5.1 Arraingintzako prezio-finkatzearen kontzeptua eta erabilgarritasuna ezagutzea. 
EI5.2 Arrainen eta itsaskien piezen salmenta-prezioa kalkulatzea unitate osoaren prezioan eta merkatuko erreferentzietan oinarrituta. 
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EI5.3 Prestakinen eta elaboratuen prezioa kalkulatzea, lehengaien kostuak, elaborazio-denbora, amortizazioak eta merkatuaren beste 
faktore batzuk kontuan hartuta. 
EI5.4 Prestakinen eta elaboratuen prezioa kalkulatzea, lehengaien ebaketak, elaborazio-denbora, amortizazioa eta merkatuaren beste 
faktore batzuk kontuan hartuta. 
EI5.5 Manipulazio komertzialak identifikatzea eta balioestea, eta kostuen eta salmenta-prezioen berri izatea. 
EI5.6 Arrainak eta itsaskiak erosteari edo ez erosteari buruzko erabakia justifikatzea, baita zuzenean saltzeko edo prestaketarako 
elaboraziorako izango diren ere, balioari eusteko edo balioa handitzeko. 
EI5.7 Arrainen edo itsaskien unitate guztien errendimendu estandarrak salmentan egiaz lortutakoekin alderatzea eta, kasuan kasu, 
zuzentzea. 

 
Edukiak: 
1. Arrainen eta arraingintzan erabiltzen diren produktu deribatuen identifikazioa eta sailkapena. 

- Arraina eta produktu deribatuak. 
- Arrantza-produktuen oinarrizko sailkapena. 
- Arrainak, moluskuak eta krustazeoak giza elikaduran. 
- Arrainak kontserbatzeko sistemak. 
- Arrantza-produktuen atal komertzialak. 

2. Arraingintzako ekipamenduak eta lanabesak. 
- Ebakitzeko, burua eta erraiak kentzeko edo garbitzeko elementuak. 
- Bainuak eta garbitzeko eta gazitzeko askak. 
- Lehortzeko eta ketzeko berogailuak eta galdaratxoak. 
- Hotz-ganberak eta -armairuak. 
- Kutxa-izozkailuak. 
- Kozinatuak prestatzeko ekipamenduak. 
- Ontziratzeko makina, zigilatzailea eta erretraktilak. 
- Ekipo osagarriak. 

3. Arraingintzan arrainak eta itsaskiak prestatzeko eta elaboratzeko lehengaiak aztertzea. 
- Produktuen funtzioa eta efektua. 
- Ura, ezaugarriak eta kualitateak. 
- Askotariko osagaiak: substantziak, gehigarriak, gatza, ozpina, hartzigarriak, ongailuak eta maneagailuak. 
- Lehengaien eta gai osagarrien manipulazioa eta kontserbazioa. 
- Arrainaren erregelamentazio tekniko-sanitarioa. 
- Arrantzako produktu freskoak prestatzeko eragiketak. 

4. Arrandegietan elaboratuak prestatzeko eragiketak 
- Lehengaien eta gai osagarrien hautaketa. 
- Piezen prestaketa. Erreminten maneiua. 
- Produktu freskoen eta elaboratuen izoztuen elaborazioa. 
- Desizoztea, metodoa eta efektuak. 
- Kontserbazioa hotzean, erregulazioa eta kontrol sanitarioa. 
- Arrainen eta itsaskien pastak, oreak eta pateak lortzea. 
- Salpikoiak lortzea. 
- Surimiaren aplikazioak. Produktu deribatuak. 
- Arrain eta itsaski egosien elaborazioa. 
- Aurrekozinatuen eta kozinatuen (enpanadillak, pastelak, birrineztatuak, arrautzaztatuak) elaborazioa. 

5. Arrainen egokitzapena eta merkaturatzea saltzeko establezimenduetan. 
- Arrainak eta itsaskiak egokitzeari eta ontziratzeari buruzko araudia. 
- Ontzien, bilgarrien, etiketen eta errotuluen sailkapena. 
- Produktuen etiketak, sailkapena eta aurkezpena. 
- Ontziratzea-biltzea arrandegietan. Ekipamenduen maneiua. 
- Erakustegien, mostradoreen eta beira-arasen prestaketa. 
- Hondakinen bilketa eta desagerraraztea. 

6. Kostuen eta prezioen kalkulua eta azterketa. 
- Prezio-finkatzearen kontzeptua eta erabilgarritasuna. 
- Arrainen eta itsaskien piezetarako salmenta-prezioen kalkulua. 
- Unitate osoen prezioen kalkulua. 
- Prestakinen eta elaboratuen prezioen kalkulua. 
- Merkataritzako marjinak eta erosteko erabakiak. 
- Errendimendu estandarrak. 

 3



Euskal Enplegu Zerbitzua 

- Merkatuen oinarrizko azterlana. 
 

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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