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IZENA 
PASTELGINTZAKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 

 

KODEA 
HOTR0109 

 

LANBIDE-ARLOA 
Ostalaritza eta turismoa 
 

LANBIDE-EREMUA 
Jatetxe-arloa 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
HOT508_1 Pastelgintzako oinarrizko eragiketak (1179/2008 EDa, 2008ko uztailaren 11). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Pastelgintzako elaborazio errazak aurreelaboratzea, elaboratzea eta aurkeztea, eta, argibideei jarraikiz, elaborazio 
konplexuagoetan laguntzea, barne-hornikuntzako oinarrizko eragiketak eginez eta elikagaiak manipulatzeko, prestatzeko eta 
aurkezteko teknikak eta arauak aplikatuz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1333_1: Pastelgintzako barne-hornikuntzako eta aurreelaborazioen eta elaborazioen kontserbazioko oinarrizko 

eragiketak egitea. 
 
- UC1334_1: Pastelgintzako elaborazio errazak aurreelaboratzea, elaboratzea eta aurkeztea, eta elaborazio konplexuetan 

parte hartzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Pastelgintzako produktuen ekoizpenean eta zerbitzuan jarduten duten erakunde publiko zein pribatu handi, ertain 
nahiz txikietan egiten du lan, laguntzaile gisa. Pastelgintzako establezimendu txikietan nolabaiteko autonomiaz egin 
dezake lan. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Nagusiki, pastelgintzako produktuak aurreelaboratzeko, elaboratzeko eta kontserbatzeko prozesuak egiten dituzten 
zerbitzugintzako sektoreak eta azpisektoreak, hala nola hotel- eta jatetxe-arloak. Pastelgintzako produktuak 
merkaturatzen dituzten denda espezializatuak. 

 

Lanbideak edo lanpostuak 
Pastelgintzako laguntzailea. 
Pastelgintzako biltegiko laguntzailea. 
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Pastelgintzako establezimendu txikiko langilea. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1333_1 
Pastelgintzako barne-hornikuntza eta 
kontserbazioa 

120 

UF0053:  (ZEHARKAKOA) Jatetxe-
arloko arau eta baldintza higieniko-
sanitarioen aplikazioa 

30 

UF0817: Pastelgintzako barne-
hornikuntza 

30 

UF0818: Pastelgintzako 
kontserbazioa 

60 

MF1334_1 
Pastelgintzako aurreelaborazioa, elaborazioa eta 
aurkezpena 

240 

UF0053: (ZEHARKAKOA) Jatetxe-
arloko arau eta baldintza higieniko-
sanitarioen aplikazioa.  

30 

UF0819: Pastelgintzako oinarrizko 
produktuen aurreelaborazioa 

90 

UF0820: Pastelgintzako produktuen 
oinarrizko elaborazioak 

90 

UF0821: Postregintzako eta 
pastelgintzako produktuen 
aurkezpena eta dekorazioa 

30 

MP0167 
Pastelgintzako oinarrizko eragiketetako lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 410  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
PASTELGINTZAKO BARNE-HORNIKUNTZAKO ETA 

AURREELABORAZIOEN ETA ELABORAZIOEN 
KONTSERBAZIOKO OINARRIZKO ERAGIKETAK EGITEA 

 
2. gaitasun-atala 

PASTELGINTZAKO ELABORAZIO ERRAZAK 
AURREELABORATZEA, ELABORATZEA ETA AURKEZTEA, ETA 

ELABORAZIO KONPLEXUETAN PARTE HARTZEA 
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1. gaitasun-atala:  
PASTELGINTZAKO BARNE-HORNIKUNTZAKO ETA 
AURREELABORAZIOEN ETA ELABORAZIOEN KONTSERBAZIOKO 
OINARRIZKO ERAGIKETAK EGITEA 
 

Kodea: UC1333_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Pastelgintza-ekoizpeneko ekipoak eta tresnak garbitzeko eta prest jartzeko eragiketak egitea, arau higieniko-
sanitarioak eta jasotako jarraibideak errespetatuz. 

BI1.1 Pastelgintza-ekoizpeneko eremuko gainazalak, ekipoak eta tresnak produktu egokiekin garbitzen dira, 
ezarritako laneko arropa erabiliz eta segurtasun- eta higiene-arauak aplikatuz. 
BI1.2 Garbitzeko eta prest jartzeko erabiltzen diren produktuen segurtasun-, erabilera- eta manipulazio-argibideak 
betetzen dira, produktuek izan dezaketen toxikotasuna eta ingurumenean eragin dezaketen poluzioa kontuan 
hartuz. 
BI1.3 Ekipo, makina eta tresnen zaintzari buruzko argibideak aplikatzen dira, haiek behar bezala kontserbatzeko. 
BI1.4 Detektatutako disfuntzioak eta anomaliak lehenbailehen jakinarazten zaizkio nagusi hurrenari. 

LB2: Jeneroaren barne-hornikuntza egitea, gainbegiratuta, pastelgintzako produktuen elaborazioan erabiltzeko, jasotako 
argibideen arabera. 

BI2.1 Lehengaiak jasotzen dira, norbaitek gainbegiratuta, eta haien etiketak, dokumentazioa, eskaera-zenbakia eta 
abar egiaztatzean dira. 
BI2.2 Ezarritako lan-planari jarraituz egiten da lehengaien barne-hornikuntza. 
BI2.3 Pastelgintza-eragiketetarako behar den jeneroa aurretiko jarraibideen arabera banatzen da lan-sailetan. 
BI2.4 Berehala ematen zaio nagusi hurrenari detektatutako disfuntzioen edo anomalien berri, eta egoera txarraren 
edo hausturen ondoriozko bajak jakinarazten zaizkio. 
BI2.5 Pastelgintzako produktuen elaborazio-eremuetan normalean erabili ohi diren gaien gutxieneko izakinak 
egiaztatzen dira, eta nagusi hurrenari berehala jakinarazten zaio zenbat dauden. 
BI2.6 Elikagaiak manipulatzeari buruzko araudia betetzen da prozesu osoan, eta kontaminazio-iturriak saihesten 
dira. 

LB3: Norbaitek gainbegiratuta eta ezarritako argibide eta arauei jarraikiz, ondoren aplika, bana edo kontsumi daitezkeen 
pastelgintzako jenero, aurreelaborazio eta elaborazioak ontziratzea, kontserbatzea, biltegiratzea eta leheneratzea. 

BI3.1 Pastelgintzako aurreelaborazioak, elaborazioak eta jeneroa ontziratzen, kontserbatzen, biltegiratzen eta 
leheneratzen dira, ondoren aplikatzeko, banatzeko eta kontsumitzeko, eta, eginkizun horretan, jasotako argibideei 
jarraitzen zaie eta definitutako arauen arabera aurkezten da produktua, honako alderdi hauek kontuan hartuta: 

- Jeneroaren edo elaborazioaren ezaugarriak. 
- Ezarritako prozedurak. 
- Esleitutako ontziak eta ekipoak. 
- Tenperatura egokiak. 
- Tenperaturak azkar eraisteko eta izozteko teknikak, dagokienean. 
- Ontziratze tradizionala egiteko edo hutsean ontziratzeko aurrez ezarritako teknikak, dagokienean. 

BI3.2 Produktua jasotako espezifikazio-fitxaren edo argibideen arabera aurkezten da. 
BI3.3 Prozesuaren barruan behar den tenperatura mantentzen da, beharrezkoa bada, erabiltzen diren beroko eta 
hotzeko ekipoen erregulatzaileak maneiatuz. 
BI3.4 Prozesuan erabilitako lan-mahaiak, tresnak eta ekipoak behar bbezain maiz garbitzen dira, zehaztutako 
produktuak eta metodoak erabiliz. 
BI3.5 Prozesuak egiteko ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren 
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz. 
BI3.6 Elikagaiak manipulatzeari buruzko araudia betetzen da prozesu osoan, eta kontaminazio-iturriak saihesten 
dira. 
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Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Lantegia. Pastelgintza-eremuko ekipoak eta tresnak. Garbiketarako produktuak. Uniforme eta mihiseria egokiak. 
Lehengaiak. Ontziak. Energia hornitzeko sistemak. 

Produktuak eta emaitzak 
Pastelgintzako ekipoak eta tresnak garbitzea eta prest jartzea. Ekipo eta tresnen disfuntzioak eta anomaliak 
jakinaraztea. Pastelgintzako jeneroa, aurreelaborazioak eta elaborazioak ontziratuta, kontserbatuta, biltegiratuta eta 
leheneratuta, ondorengo aplikaziorako edo merkataritza-banaketarako. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Arau higieniko-sanitarioak, lan-osasunekoak eta elikagaiak manipulatzekoak. Ekipoen, makinen eta instalazioen 
funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Dokumentu normalizatuak, hala nola eskaera-baleak, barne-aginduak eta lan- 
edo espezifikazio-fitxak. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
PASTELGINTZAKO ELABORAZIO ERRAZAK AURREELABORATZEA, 
ELABORATZEA ETA AURKEZTEA, ETA ELABORAZIO KONPLEXUETAN 
PARTE HARTZEA 

 

Kodea: UC1334_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Lehengaiak manipulatzean eta pastelgintzako elaborazio errazak eta aplikazio anitzekoak aurreelaboratzean —
ondoren erabiltzeko edo merkaturatzeko—, aintzat hartzea lan-agindua, elikagaiak manipulatzeko araudi higieniko-
sanitarioa eta jasotako argibideak.  

BI1.1 Aurreelaborazioak egiteko, argibideei jarraitzen zaie eta aintzat hartzen dira hauek: 
- Lehengaiak manipulatzeko eta tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 
- Transformatzeko eta kozinatzeko teknikak aplikatzea haien beharra duten produktuei. 
- Aurrelaborazioaren fitxa teknikoak. 
- Jasotako aginduak. 

BI1.2 Lehengaiak eta aurreelaborazioak anoatzeko, zatikatzeko edo xehatzeko, kontuan hartzen da haien 
ondorengo erabilera edo merkaturatzea eta ahalik eta gehien aprobetxatzea. 
BI1.3 Prozesuan erabilitako lan-mahaiak, tresnak eta ekipoak behar bezain maiz garbitzen dira, zehaztutako 
produktuak eta metodoak erabiliz. 
BI1.4 Prozesuak egiteko ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren 
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz. 
BI1.5 Elikagaiak manipulatzeari buruzko araudia betetzen da prozesu osoan, eta kontaminazio-iturriak saihesten 
dira. 

LB2: Pastelgintzako elaborazio errazak eta aplikazio anitzekoak produktuaren definizioaren eta oinarrizko elaborazio-
tekniken arabera elaboratzea eta aurkeztea. 

BI2.1 Gerora erabiltzeko moduko pastelgintza-elaborazio errazak eta aplikazio anitzekoak egitean, produktu 
bakoitzak behar dituen transformatzeko eta kozinatzeko oinarrizko teknikak erabiltzen dira —gainbegiratuta—, hala 
nola egostea, frijitzea, galdarraztatzea eta hoztea.  
BI2.2 Pastelgintzako elaborazio errazen eta aplikazio anitzekoen akabera eta aurkezpena norbaitek gainbegiratuta 
egiten dira, behin elaborazio-prozesua amaitutakoan, definitutako arauak betez. 
BI2.3 Pastelgintzako elaborazio errazak eta aplikazio anitzekoak kontserbatzeko prestatzen dira. 
BI2.4 Prozesuan erabilitako ekipoak eta tresnak behar bezain maiz garbitzen dira, zehaztutako produktuak eta 
metodoak erabiliz. 
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BI2.5 Prozesuak egiteko ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren 
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz. 
BI2.6 Elikagaiak manipulatzeko araudia une oro betetzen da, eta kontaminazio-iturriak saihesten dira. 

LB3: Nagusi hurrenari laguntzea pastelgintzako elaborazio konplexuetan —hala nola labekatzea eta xaflatzea—, 
eragiketa errazak eginez eta jasotako argibideei jarraituz. 

BI3.1 Azkar eta arduraz laguntzen da pastelgintzako askotariko elaborazio konplexuak prestatzen eta aurkezten, 
eragiketa espezifikoak eginez eta argibide zehatzei jarraituz. 
BI3.2 Prozesuan erabilitako lan-mahaiak, tresnak eta ekipoak behar bezain maiz garbitzen dira, produktu 
espezifikoak eta zehaztutako metodoak erabiliz. 
BI3.4 Prozesuak egiteko ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren 
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz, ezarritakoaren arabera. 
BI3.4 Elikagaiak manipulatzeko araudia une oro betetzen da, eta kontaminazio-iturriak saihesten dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Instalazioak. Ekipoak eta makinak. Pastelgintzako erremintak eta tresnak. Pastelgintzako aurreelaborazioetarako eta 
elaborazioetarako lehengaiak eta jeneroa. Garbiketarako produktuak. Energia hornitzeko sistemak. Uniforme eta 
mihiseria egokiak. 

Produktuak eta emaitzak  
Lehengaiak manipulatzea eta aurreelaboratzea. Pastelgintzako elaborazio errazak eta aplikazio anitzekoak elaboratzea, 
aurkeztea eta kontserbatzea. Pastelgintzako ekipoak eta tresnak garbitzea eta prest jartzea. Nagusi hurrenei laguntzea 
pastelgintzako produktuen orotariko elaborazioetan. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan-aginduak. Elaborazioaren fitxa teknikoak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko 
eskuliburuak. Arau higieniko-sanitarioak, lan-osasunekoak eta elikagaiak manipulatzekoak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZAKO BARNE-HORNIKUNTZA ETA KONTSERBAZIOA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

PASTELGINTZAKO AURREELABORAZIOA, ELABORAZIOA ETA 
AURKEZPENA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

PASTELGINTZAKO OINARRIZKO ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 

2 
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1. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZAKO BARNE-HORNIKUNTZA ETA KONTSERBAZIOA 

 

Kodea: MF1333_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC7033_1 Pastelgintzako barne-hornikuntzako eta aurreelaborazioen eta 

elaborazioen kontserbazioko oinarrizko eragiketak egitea. 

 
Iraupena: 120 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
JATETXE-ARLOKO ARAU ETA BALDINTZA HIGIENIKO-SANITARIOEN 
APLIKAZIOA 
 
Kodea: UF0053 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, arau eta 

baldintza higieniko-sanitarioak betetzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elikagaiak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei lotutako laneko segurtasuneko arauak, arau higieniko-sanitarioak eta 
elikagaiak eta edariak manipulatzekoak identifikatzea eta betetzea, laneko arriskuak, ingurumenekoak eta elikadura-
toxiinfekzioenak saihesteko. 

EI1.1 Instalazioei, makinei, tresnei, erremintei eta elikagaiei dagozkien bete beharreko arau higieniko-sanitarioak, 
laneko segurtasunekoak eta elikagaiak manipulatzekoak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI1.2 Garbiketa-produktu eta -tresnarik ohikoenen etiketak sailkatzea eta interpretatzea, haien aplikazioen arabera, 
eta haien propietateak, abantailak, erabiltzeko moduak eta ingurumenarekiko errespetua deskribatzea. 
EI1.3 Baimendutako garbiketa-produktuak eta -tresnak identifikatzea, eta kasuan-kasuan egokienak direnak 
erabiltzea, elikagaiak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta. 
EI1.4 Elikagaien ondoriozko toxiinfekzio eta arriskurik ohikoenak sailkatzea eta azaltzea, eta haien balizko kausak 
identifikatzea. 
EI1.5 Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean eta instalazioak garbitzean, garbiketa- eta 
txukuntasun-metodoak behar bezala aplikatzea eta arau higieniko-sanitarioak betetzea. 

 
Edukiak: 

1. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetan segurtasun-arauak eta -baldintzak 
aplikatzea eta langileentzako ekipamendua.  

- Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko unitateen lokal, instalazio, altzari, ekipo eta makina eta material 
txiki bereizgarriek bete beharreko segurtasun-baldintza espezifikoak. 

- Segurtasun-arau espezifikoak identifikatzea eta aplikatzea. 
- Pastelgintzako uniformeak: motak. 
- Babes-jantziak: motak, egokitzapena eta araudia. 
- Jatetxeko eta tabernako langileen uniformeak. 

2. Elikagaien higieneari eta manipulazioari buruzko arauak betetzea. 
- Elikagaiaren kontzeptua. 
- Elikagai-manipulatzaileentzako eskakizunak. 
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- Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokien garrantzia. 
- Elikadura bidezko transmisioko gaixotasunen prebentzioan enpresak duen erantzukizuna. 
- Elikagaiak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak. 
- Elikagai bidez transmititzen diren gaixotasunak: motak eta kontzeptuak. 
- Elikagaiak hondatzea eta kontaminatzea: kontzeptuak, kausak eta faktore lagungarriak. 
- Elikagaien kontaminazio-iturriak: fisikoak, kimikoak eta biologikoak. 
- Bakterioen hazkuntza errazten duten faktore nagusiak. 
- Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak, materialak eta aplikazioak. 
- Hondakinak eta zaborrak maneiatzea. 
- Elikagaien manipulatzailearen jarrerak eta ohiturak hartzea. 
- Garbiketa eta desinfekzioa: kontzeptuak bereiztea. 
- Izurriteak kontrolatzea: desinfekzioaren eta arratoi-hiltzearen helburua. 
- Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak: motak eta eskakizunak. 
- Elikagaiak etiketatzea: nahitaezko informazio-etiketak irakurtzea eta interpretatzea. 
- Kalitate higieniko-sanitarioa: kontzeptuak eta aplikazioak. 
- Autokontrola: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisirako sistemak. 
- Higiene-jardunbide zuzenen gidak. 

3. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetako instalazioen eta ekipoen garbiketa 
- Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak: motak, sailkapena. 
- Erabilera-ezaugarri nagusiak. 
- Biltegiratzeko arauak eta segurtasun-neurriak. 
- Zehaztapenak interpretatzea. 
- Garbitzeko sistemak eta metodoak: oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak. 
- Ohiko prozedurak: motak eta gauzatzea.  

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
PASTELGINTZAKO BARNE-HORNIKUNTZA 
 
Kodea: UF0817 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin, barne-hornikuntzari 

dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Pastelgintzako enpresen egitura eta antolamendua aztertzea, eta lortzen dituzten produktuen ekoizpenarekin eta 
merkaturatzearekin erlazionatzea. 

EI1.1 Enpresaren egitura eta haren eremu bakoitzaren funtzioak identifikatzea. 
EI1.2 Enpresaren sare logistikoa osatzen duten elementuak identifikatzea: hornitzaileak, bezeroak, ekoizpen-
sistemak, biltegiratzea eta abar. 
EI1.3 Ekoizpen-prozesuko lan-prozedurak identifikatzea. 
EI1.4 Merkatuaren ezaugarriak, bezero- eta hornitzaile-motak eta haiek enpresa-jardueran izan lezaketen eragina 
erlazionatzea. 

A2: Pastelgintzan erabili ohi diren elikatzeko lehengaiak bereiztea, eta haien aldagai eta ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI2.1 Pastelgintzan askotan erabiltzen diren lehengaiak identifikatzea, eta haien ezaugarri fisikoak —forma, kolorea 
eta tamaina, besteak beste—, oinarrizko aurreelaborazio-beharrak eta ondorengo kontserbazio-beharrak 
deskribatzea. 
EI2.2 Pastelgintzan asko erabiltzen diren lehengaien ohiko aurkezpen-moduak deskribatzea, ezaugarriak, kalitateak, 
kontserbazioa eta leheneratze-beharrak azalduz.  

A3: Pastelgintzan asko erabiltzen den jeneroa jasotzea, gero pastelgintza-produktuen elaborazio-eremuetan banatzeko eta 
erabiltzeko. 
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EI3.1 Hornitutako jeneroaren ohiko etiketak eta dokumentazioa egiaztatzea. 
EI3.2 Araudi higieniko-sanitarioaren arabera maneiatzea, bai berehala kontsumitzeko jeneroa, bai kontrol-ekipoak. 
EI3.3 Jeneroa banatzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta hura produktuaren kualitateen, finkatutako lekuaren, 
dimentsioen, ekipoen eta sistemaren arabera antolatzea, araudi higieniko-sanitarioa zorrotz aplikatuz. 
EI3.4 Jeneroan izan litezkeen kalteak edo galerak detektatzea, bota beharrekoa botatzea eta nagusi hurrenari 
jakinaraztea. 
EI3.5 Jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak fitxa teknikoen edo haien ordezko prozeduren arabera egitea, eta 
aurreikusitako baleak edo dokumentuak formalizatzea.  
EI3.6 Merkantziak jasotzeko eta banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunez eta 
zintzotasunez jarduteak duen garrantzia argumentatzea. 

Edukiak: 
1. Pastelgintza-sektorea 

- Pastelgintzaren definizioa. 
- Establezimendu-motak: 

• Pastelgintza tradizionalekoa 

• Pastelgintza industrialekoa 

• Pastelgintzako banatzailea 

• Pastelgintza-produktuak saltzen dituzten establezimenduak 

• Beste establezimendu batzuk. 
- Pastel-dendetan saltzen diren produktuak: 

• Gozogintza-produktuak 

• Opilgintza-produktuak eta ore frijituak 

• Pastelgintza- eta postregintza-produktuak 

• Izozkiak 

• Tartak 

• Konfiturak 

• Marmeladak 

• Jeleak 

• Gelatinak 

• Pastak 

• Fruta almibarretan 

• Fruta konfitatuak 

• Saltsak 

• Fruta-kremak 

• Produktuak 

• Ogi bereziak 

• Askotariko pasta gaziak 

• Hestebeteak 

• Zezinak eta gaztak 

• Ardoak eta likoreak.  
- Pastelgintzako lantegia: 

• Pastelgintzako lokaletako eta ekoizpen-eremuetako ohiko egiturak.  

• Pastelgintzako lantegiko instalazioak. 

• Pastelgintzako laneko organigrama. 

• Lantegi bateko plangintza eta lan-aginduak. 

• Makinak eta haien oinarrizko ekipoak: 

• Oinarrizko ezaugarri, funtzio eta aplikaziorik ohikoenak.  

• Kontrol eta mantentze-lan bereizgarriak. 

2. Pastelgintzako lehengaiak. 
- Lehengaiak identifikatzea, behar bezala hartzeko:  

• Irinak 

• Koipeak 

• Esnea eta esnekiak 
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• Arrautza-produktuak 

• Frutak 

• Txokolateak eta estaldurak 

• Fruitu lehorrak 

• Azukreak eta askotarikoak. 
- Lehengaien edo produktuen ezaugarri organoleptikoen analisia. 
- Lehengaiak haien izaeraren (galkorrak edo ez-galkorrak) arabera banatzea biltegi, hotz-ganbera edo izozkailuetan. 

3. Pastelgintzako lehengaien hornikuntza 
- Jeneroa eskatzeko eta kudeatzeko prozedurak: metodo errazak, dokumentazioa (albaranak) eta aplikazioak. 
- Kalitate-kontrola (freskotasuna eta ezaugarri organoleptikoak). 
- Garraiobideak (isotermoak, hozkailuak, izozkailuak). 
- Produktua egokitzea (kaxa konpartimentudunak, poltsak eta enbalajeak). 
- Enbalajeen egoeraren kontrola jasotzean (hausturak edo akatsak). 
- Tenperatura produktua garraiatzean (hotz positiboa edo negatiboa). 
- Pisuaren eta eskaeraren kontrola (eskaeraren eta albaranean jasotakoaren arabera). 
- Leheneratzeko eta kontserbatzeko oinarrizko beharrak, produktuaren edo lehengaiaren izaeraren arabera. 

 
 
1.3. prestakuntza-atala 
PASTELGINTZAKO KONTSERBAZIOA 
 
Kodea: UF0818 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, kontserbazioari 

dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Jenero gordina leheneratzeko, ontziratzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko metodo sinpleak eta oinarrizko teknikak —
gai horien kontserbazio- eta ontziratze-behar espezifikoei erantzuten dietenak— erabiltzea, eta horretarako ekipoekin lan 
egitea. 

EI1.1 Jenero gordina leheneratzeko, ontziratzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko, jenero bakoitzaren beharrak eta 
zona egokiak identifikatzea. 
EI1.2 Pastelgintzan gehien erabiltzen diren leheneratzeko, ontziratzeko eta kontserbatzeko metodoak eta ekipoak 
bereiztea eta deskribatzea, jeneroaren eta ondorengo erabileraren arabera. 
EI1.3 Produktu gordinek behar dituzten aurretiazko eragiketa osagarriak egitea, hautatutako metodoaren edo ekipoen 
arabera, jasotako jarraibideen arabera eta esleitutako xedearen edo kontsumoaren arabera. 
EI1.4 Produktu gordinek behar dituzten eragiketak egitea, hautatutako metodoaren edo ekipoen arabera, jasotako 
jarraibideen arabera eta esleitutako xedearen edo kontsumoaren arabera. 
EI1.5 Argumentatzea garrantzitsua dela prozesuan erabiltzen diren lehengaiei eta produktuei ahalik eta etekinik 
handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz. 

A2: Asko erabiltzen diren pastelgintzako jenero aurreelaboratua eta elaborazioak leheneratzeko, ontziratzeko, biltegiratzeko 
eta kontserbatzeko ekipoak erabiltzea, eta metodo errazak eta oinarrizko teknikak aplikatzea. 

EI2.1 Erdielaborazioak eta elaborazioak kontserbatzea eta biltegiratzea, kontserbazio-metodorik eta biltegiratzeko 
tokirik egokienak identifikatuz eta erabiliz: 

- Helmuga edo esleitutako kontsumoa aintzat hartuz. 

- Osagaien izaeraren arabera. 

- Manipulazio-arauak betez. 

- Jeneroaren barne-hornikuntzako lanak eginez. 

- Aurreikusitako dokumentuak eta baleak formalizatuz. 
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EI2.2 Pastelgintzako aurreelaborazioek eta elaborazioek behar dituzten aurretiazko eragiketa osagarriak egitea, 
hautatutako metodoaren edo ekipoen arabera, jasotako jarraibideen arabera eta esleitutako xedearen edo 
kontsumoaren arabera. 
EI2.3 Askotariko jeneroak leheneratzeko, kontserbatzeko eta ontziratzeko prozesuetarako beharrezko eragiketak 
egitea. 

Edukiak: 
1. Erabili ohi diren pastelgintzako jenero eta produktuen leheneratzea 

- Leheneratzea: definizioa.  
- Leheneratzeko sistema nagusiak identifikatzea: 

• Lehengaiak edo produktu aurreelaboratuak desizoztea 

• Aurrez egositako opilak eta ogiak labekatzea 

• Pastelgintzako zenbait produktu prest jartzea, zehazki elaborazioetan edo prozesuetan erabiltzeko, eta 
produktuak edo elaborazioak birziklatzea.  

- Teknika- eta prozesu-motak. 
- Gauzatzean sortzen diren arriskuak.  
- Aplikazioak. 

2. Pastelgintzako jeneroa biltegiratzea eta kontserbatzea.  
- Kontserbazio-sistemak. 
- Jeneroa sailkatzea: produktu freskoak edo galkorrak edo ez-galkorrak. 
- Produktuek edo jeneroak aurreko sailkapenaren arabera dituzten kontserbazio-beharrak. 
- Produktu ez-galkorrak kontserbatzea:  prest jartzea, eta produktuak biltegiratzeko oinarrizko arauak. 
- Hotz positiboan edo negatiboan kontserbatzea: oinarrizko ezaugarriak eta aplikazioak. 

3. Pastelgintzako jeneroa ontziratzea. 
- Ontziratzea: definizioa.  
- Ontziratzeko ekipo nagusiak identifikatzea: atmosfera aldatua, hutsean ontziratzea.  
- Produktuen etiketak: araudia eta hura betetzea. 
- Prozesuak. Gauzatzean sortzen diren arriskuak. Aplikazioak. 

4. Pastelgintzako produktuak kontserbatzeko eta haien merkataritza-aurkezpenerako sistemak. 
- Kontserbazioa: definizioa.  
- Jenero, produktu eta lehengairik ohikoenen merkataritza-aurkezpena.  
- Kontserbatzeko ohiko sistemak eta metodoak identifikatzea:  

• Hotz positiboan edo negatiboan kontserbatzea. 

• Deshidratatzea. 

• Liofilizazioa. 

• Konfitatzea. 

• Konpotak. 

• Esterilizatzea. 

• Pasteurizatzea eta hutsean ontziratzea edo atmosfera aldatua. 
- Kontserbazio-sistemak/-metodoak dagozkien produktuekin eta behar dituzten ekipoekin lotzea.  
- Prozesuetako faseak, eta gauzatzearen arriskuak.  
- Askotan erabiltzen diren sukaldaritzako produktuak eta jeneroa kontserbatzeko eta haien merkataritza-aurkezpena 

egiteko eragiketa errazak: teknika eta metodo egokiak. 

5. Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea. 
- Kalitate kontzeptua. 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia. 
- Kalitatea segurtatzea. 
- Kalitate-sistemak ziurtatzea. 
- Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak, eta emaitza akastunak saihesteko prozesuak. 

 
 
 



 
 

Pastelgintzako oinarrizko eragiketak 

 

 
 

 

19 

2. prestakuntza-modulua:  
PASTELGINTZAKO AURREELABORAZIOA, ELABORAZIOA ETA 
AURKEZPENA 
 

Kodea: MF1334_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC7034_1 Pastelgintzako elaborazio errazak aurreelaboratzea, elaboratzea eta aurkeztea, eta elaborazio konplexuetan 
parte hartzea 

 
Iraupena: 240 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
JATETXE-ARLOKO ARAU ETA BALDINTZA HIGIENIKO-SANITARIOEN 
APLIKAZIOA 
 
Kodea: UF0053 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, arau eta 

baldintza higieniko-sanitarioak betetzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elikagaiak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei lotutako laneko segurtasuneko arauak, arau higieniko-sanitarioak eta 
elikagaiak eta edariak manipulatzekoak identifikatzea eta betetzea, laneko arriskuak, ingurumenekoak eta elikadura-
toxiinfekzioenak saihesteko. 

EI1.1 Instalazioei, makinei, tresnei, erremintei eta elikagaiei dagozkien bete beharreko arau higieniko-sanitarioak, 
laneko segurtasunekoak eta elikagaiak manipulatzekoak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI1.2 Garbiketa-produktu eta -tresnarik ohikoenen etiketak sailkatzea eta interpretatzea, haien aplikazioen arabera, 
eta haien propietateak, abantailak, erabiltzeko moduak eta ingurumenarekiko errespetua deskribatzea. 
EI1.3 Baimendutako garbiketa-produktuak eta -tresnak identifikatzea, eta kasuan-kasuan egokienak direnak 
erabiltzea, elikagaiak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta. 
EI1.4 Elikagaien ondoriozko toxiinfekzio eta arriskurik ohikoenak sailkatzea eta azaltzea, eta haien balizko kausak 
identifikatzea. 
EI1.5 Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean eta instalazioak garbitzean, garbiketa- eta 
txukuntasun-metodoak behar bezala aplikatzea eta arau higieniko-sanitarioak betetzea. 

 
Edukiak: 

1. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetan segurtasun-arauak eta -baldintzak 
aplikatzea eta langileentzako ekipamendua. 

- Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko unitateen lokal, instalazio, altzari, ekipo eta makina eta material 
txiki bereizgarriek bete beharreko segurtasun-baldintza espezifikoak. 

- Segurtasun-arau espezifikoak identifikatzea eta aplikatzea. 
- Pastelgintzako uniformeak: motak. 
- Babes-jantziak: motak, egokitzapena eta araudia. 
- Jatetxeko eta tabernako langileen uniformeak. 
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2. Elikagaien higieneari eta manipulazioari buruzko arauak betetzea. 
- Elikagaiaren kontzeptua. 
- Elikagai-manipulatzaileentzako eskakizunak. 
- Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokien garrantzia. 
- Elikadura bidezko transmisioko gaixotasunen prebentzioan enpresak duen erantzukizuna. 
- Elikagaiak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak. 
- Elikagai bidez transmititzen diren gaixotasunak: motak eta kontzeptuak. 
- Elikagaiak hondatzea eta kontaminatzea: kontzeptuak, kausak eta faktore lagungarriak. 
- Elikagaien kontaminazio-iturriak: fisikoak, kimikoak eta biologikoak. 
- Bakterioen hazkuntza errazten duten faktore nagusiak. 
- Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak, materialak eta aplikazioak. 
- Hondakinak eta zaborrak maneiatzea. 
- Elikagaien manipulatzailearen jarrerak eta ohiturak hartzea. 
- Garbiketa eta desinfekzioa: kontzeptuak bereiztea. 
- Izurriteak kontrolatzea: desinfekzioaren eta arratoi-hiltzearen helburua. 
- Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak: motak eta eskakizunak. 
- Elikagaiak etiketatzea: nahitaezko informazio-etiketak irakurtzea eta interpretatzea. 
- Kalitate higieniko-sanitarioa: kontzeptuak eta aplikazioak. 
- Autokontrola: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisirako sistemak. 
- Higiene-jardunbide zuzenen gidak. 

3. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetako instalazioen eta ekipoen garbiketa 
- Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak: motak, sailkapena. 
- Erabilera-ezaugarri nagusiak. 
- Biltegiratzeko arauak eta segurtasun-neurriak. 
- Zehaztapenak interpretatzea. 
- Garbitzeko sistemak eta metodoak: oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak. 
- Ohiko prozedurak: motak eta gauzatzea.  

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
PASTELGINTZAKO OINARRIZKO PRODUKTUEN AURREELABORAZIOA 
 
Kodea: UF0819 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, oinarrizko produktuen 

aurreelaborazioari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Establezimenduetako oinarrizko hornikuntza osatzen duten ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak erabiltzea, haien 
aplikazioen eta errendimendu egokiaren arabera. 

EI1.1 Pastelgintza-establezimenduetako ekipoen eta makinen tresnak, erremintak eta elementuak identifikatzea, eta 
honako alderdi hauek deskribatzea: 

- Funtzioak. 

- Erabiltzeko arauak. 

- Lortutako emaitza kuantitatiboak eta kualitatiboak. 

- Haien manipulazioari lotutako arriskuak. 

- Garbitasuna. 

- Beharrezko erabilerako mantentze-lanak. 
EI1.2 Jenero-motaren arabera egokiak diren tresnak, erremintak, ekipoak eta makinak hautatzea, jasotako argibideak 
eta ekoizpen-bolumena kontuan hartuta. 
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EI1.3 Ekipoak mantentzearen eta zaintzearen beharra argumentatzea, eta prozesuan erabilitako baliabideei ahalik eta 
errendimendurik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz. 

A2: Aplikazio anitzeko pastelgintzako askotariko aurreelaborazioak egitea, aurrez definitutako oinarrizko teknikak baliatuz. 
EI2.1 Aplikazio anitzeko aurreelaborazioak egiteko behar diren jeneroak, tresnak eta erreminta identifikatzea eta prest 
jartzea. 
EI2.2 Instalazioak eta ekipoak mantentzearen eta zaintzearen beharra argumentatzea, eta prozesuan erabiltzen diren 
lehengaiei ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz. 

Edukiak: 
1. Pastelgintzako oinarrizko ekipoak eta makinak 

- Identifikazioa eta sailkapena: bero-sorgailuak, hotz-sorgailuak eta makina osagarriak. 
- Pastelgintzako makina eta ekipoen identifikazioa eta ezaugarriak, hala nola hauenak: 

• Hotz-ganberak  edo hotz-sorgailuak 

• Labeak 

• Irabiagailu-oragailuak 

• Xaflagailua 

• Izozki-makina 

• Hartzitze-armairua 

• Birringailu-fingailua 

• Ore-banagailuak 

• Injektorea edo dosifikagailua 

• Txokolate-tenperagailua 

• Frijigailua. 
- Pastelgintzan erabili ohi diren armairu espezifikoak: 

• Harraskak 

• Mahaiak 

• Orgak 

• Lata-euskarriak 

• Kalapatxak edo apalategiak. 
- Erremintak eta tresnak. Tresnak eta erreminta hauek identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: 

• Hagaxka 

• Terreina 

• Pitak 

• Ontzi elektrikoa 

• Bitsadera 

• Ore-ebakitzaileak 

• Labanak 

• Koilaratxoak 

• Txanoak 

• Espatulak 

• Pastelgintzako ezproia 

• Harigailua 

• Hauts-kaxa 

• Pastelgintzako mahuka 

• Ahalmen-neurriak 

• Askotariko moldeak: 

o Bavaroisak 

o Tarta 

o Loreak 

o Magdalena 

o Moldeko ogia 

o Perfektuak 

o Flan 

o Plum-cake 
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• Puregailua 

• Pisua 

• Tarta-oinak 

• Tarta eta pastelen erakustokiak 

• Labe-plakak 

• Arraspagailuak 

• Arrabolak 

• Bahea 

• Aroak 

• Gomazko mihiak 

• Hagaxka 

• Erregailu elektrikoak 

• Dentsimetroa 

• Termometroak 

•  Azukreztagailuak eta saretak. 
- Pastelgintza-elaboraziorako teknologia berriak. 
- Teknika, prozedura, jarduteko modu, kontrol, garbiketa eta erabilerako mantentze-lan bereizgarrien aplikazioa. 
- Oinarrizko ezaugarri, funtzio eta aplikaziorik ohikoenak.  
- Teknika, prozedura eta jarduteko moduen aplikazioa. 
- Kontrol eta mantentze-lan bereizgarriak. 

2. Pastelgintzan erabili ohi diren lehengaiak 
- Irina. Pastelgintzan erabili ohi diren motak: irin gogorra, irin arola, indar ertaineko irina eta abar. Definizioa. 

Ezaugarri organoleptikoen eta aplikazioen deskribapena. 
- Koipeak. Pastelgintzan erabili ohi diren motak: landare-koipeak, animalia-koipeak, hidrogenatuak eta abar. 

Definizioa. Ezaugarri organoleptikoen eta aplikazioen deskribapena. 
- Arrautzak eta arrautza-produktuak. Pastelgintzan erabili ohi diren motak: gorringo likidoa, zuringo likidoa, arrautza 

likidoa eta abar. Definizioa. Ezaugarri organoleptikoen eta aplikazioen deskribapena. 
- Azukrea. Pastelgintzan erabili ohi diren motak: kanabera-azukrea, erremolatxa-azukrea, edulkoratzaileak eta abar. 

Definizioa. Ezaugarri organoleptikoen eta aplikazioen deskribapena. 
- Esnekiak. Pastelgintzan erabili ohi diren motak: behi-esnea, ahuntz-esnea, esnegaina, esne-hautsa eta abar. 

Definizioa. Ezaugarri organoleptikoen eta aplikazioen deskribapena. 
- Pastelgintzan erabiltzen diren beste produktu batzuk: 

• Fruta freskoa 

• Haragia 

• Arrainak 

• Barazkiak 

• Fruitu lehorrak 

• Aromak 

• Espeziak, etab.  
- Motak. Definizioa. Ezaugarri organoleptikoen eta aplikazioen deskribapena 

3. Lehengaien aurreelaborazioa 
- Aurreelaborazioarekin lotutako pastelgintza-terminoak. 
- Lehengaien tratamendu bereizgarriak. 
- Aurreelaboraziorik ohikoenak: 

• Merengea 

• Esne-gain eta trufa harrotua 

• Gelatinak eta glasatuak 

• Azukre-puntuak 

• Gurin-pomada 

• Fruta-pureak 
- Prozesuetako faseak, eta gauzatzearen arriskuak. 
- Aurreelaboraziorik ohikoenak lortzeko beharrezko eragiketak.  
- Ezarritako metodoak eta teknikak. 
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4. Pastelgintzako oinarrizko erabilerak 
- Pastelgintzako mahukaren erabilera: 

• Prestaketa 

• Pitak 

• Mahuka kargatzea eta ixtea. 
- Kukurutxoaren erabilera: 

• Kukurutxo bat egitea 

• Kukurutxo bat moztea, eta idazteko eta dekoratzeko teknikak. 
- Arrabol bat erabiltzea eta harekin tenkatzea. 
- Erreminta eta tresna espezifikoak erabiltzea:  

• Espatula 

• Ildaskagailua 

• Mihia 

• Hagaxka 

• Txokolate-tenperagailua 

• Ontzi elektrikoa 

• Termometroak eta dentsimetroak edo injektatzeko eta dosifikatzeko makina. 

 
 
2.3. prestakuntza-atala 
PASTELGINTZAKO PRODUKTUEN OINARRIZKO ELABORAZIOAK 
 
Kodea: UF0820 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, oinarrizko produktu-

elaborazioei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Pastelgintzako elaborazio errazak egitea produktuaren definizioaren eta oinarrizko elaborazio-tekniken arabera. 
EI1.1 Pastelgintzako zenbait elaborazio erraz egiteko oinarrizko teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Instalazioak eta ekipoak mantentzearen eta zaintzearen beharra argumentatzea, eta prozesuan erabiltzen diren 
lehengaiei ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz. 

A2: Pastelgintzako era guztietako elaborazioak prestatzeko prozesuetan laguntzea, harmena eta lankidetza-jarrera agertuz. 
EI2.1 Jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak egitea, fitxa teknikoak edo haien ordezko prozedurak interpretatuz 
eta aurreikusitako baleak edo dokumentuak formalizatuz. 
EI2.2 Pastelgintzako era guztietako elaborazioak prestatzeko eragiketa errazak egiteko erremintak, tresnak eta 
jeneroa behar bezala identifikatzea eta prest jartzea, argibide zehatzei jarraituz. 
EI2.3 Pastelgintzako elaborazio-prozesuetan laguntzeko eragiketa zehatzak eta errazak egitea, finkatutako denboran, 
teknika errazak eta egokiak erabiliz, jasotako arau eta argibideak betez, eta lankidetza-jarrerarekin. 

Edukiak: 
1. Aplikazio anitzeko oreak eta pastak 

- Oreak eta pastak lortzeko faseak antolatzea eta sekuentziatzea. 
- Behar den materiala prestatzea (moldeak, latak, tresnak eta erremintak). 
- Hostoreak. Hostorea egiteko prozesuaren oinarriak. Hostore-motak. Hostoreekin egiten diren elaborazio nagusiak. 
- Ore irabiatuak edo harrotuak. Elaborazio-prozesuak. Ore irabiatuekin egiten diren elaborazio nagusiak. 
- Ore galdarraztatuak. Ore galdarraztatuen elaborazio-prozesua eta oinarria. Elaborazio nagusiak. 
- Ore azukredunak. Ore azukredunen elaborazio-prozesu orokorra. Ore azukredunekin egiten diren elaborazio 

nagusiak. 



 
 
OSTALARITZA ETA TURISMOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

24

- Pastelgintzako produktuak hoztea 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea. 

2. Betegarriak eta kremak. 
- Betegarriak eta kremak. Formularioa eta aldaketak. 
- Betegarri eta kremak prestatzea, behar diren erremintak eta lehengaiak hautatuz: 

• Arrautza-oinarriko kremak 

• Esnegaina duten kremak 

• Fruta duten kremak 

• Karamelu-oinarriko kremak 

• Trufak eta pralineak. 
- Betegarriak eta kremak elaboratzeko prozesuak eta faseak, eta izan ditzaketen aldaketak. 
- Betegarrien eta kremen aplikazioak eta azken helmugak. 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea. 

3. Xarabeak, estaldura-bainuak eta marmeladak. 
- Xarabeak, estalgarri-bainuak eta marmeladak prestatzea, behar diren erremintak eta lehengaiak hautatuz. 
- Xarabeak, estalgarri-bainuak eta marmeladak elaboratzeko prozesuak eta faseak. 
- Xarabeen, estalgarri-bainuen eta marmeladen aplikazioak eta azken helmugak. 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea. 

4. Pastak, mignardiseak eta petit fourrak. 
- Formularioak. 
- Pastak, mignardiseak eta petit fourrak elaboratzea, behar diren tresnak eta lehengaiak hautatuz. 
- Pastak, mignardiseak eta petit fourrak elaboratzeko prozesuak eta faseak, eta izan ditzaketen aldaketak. 
- Pasten, mignardiseen eta petit fourren aplikazioak eta azken helmugak. 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea. 

5. Saltsak eta coulisak. 
- Formularioa eta aldaketak. 
- Saltsak eta coulisak prestatzea, behar diren erremintak eta lehengaiak hautatuz. 
- Coulisak eta saltsak elaboratzeko teknikak identifikatzea eta ezagutzea, baita izan ditzaketen aldaketak ere. 
- Coulisen eta saltsen aplikazioak eta erabilera-aukerak. 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea. 

6. Sorbeteak eta izozkiak. 
- Sorbeteen, fruta-izozkien eta esne-oinarriko izozkien formularioak. 
- Sorbeteak eta izozkiak prestatzea, elaboratzeko behar diren makinak, tresnak eta lehengaiak ezagutuz. 
- Sorbeteak eta izozkiak elaboratzeko teknikak, eta haiek izan ditzaketen aldaketak. 
- Izozkien eta sorbeteen aplikazioak. 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea. 

7. Jatetxe-arloko postreak 
- Oinarrizko postreak: esne-oinarriko postreak, fruta-oinarrikoak eta frijituak edo zartaginean egiten direnak. 
- Erdihotzak: bavaroisak eta mousseak. 
- Jatetxe-arloko postreak: postreak formulatzea eta sortzea. 
- Postreak prestatzea, elaboratzeko behar diren makinak, tresnak eta lehengaiak ezagutuz. 
- Postreak elaboratzeko teknikak eta faseak, eta izan ditzaketen aldaketak. 
- Postreak sortzea eta diseinatzea, ikasitako oinarrizko elaborazioak konbinatuz. 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea.  

8. Tartak. 
- Tartak. Muntatzea eta konposizioa. 
- Tarta klasikoak elaboratzea, hala nola: 

• Alsaziar tarta 

• Fruta-tartak 

• Gurin-kremazko tartak 

• Gorringo-tartak 

• Esnegain-tartak 

• Trufa-tartak 



 
 

Pastelgintzako oinarrizko eragiketak 

 

 
 

 

25 

• Gazta-tarta 

• Santiago tarta 

• Ijito-besoak 

• Hostore-oinarriko tartak (milorriak edo fruta-bandak). 
- Erdihotz-oinarriko tartak edo mousseak. 
- Tartak jatetxe-arloko zerbitzuetan erabiltzea. 

9. Pastelgintza gazia. 
- Multzoen sailkapena: 

• Ogia (pizzak, enpanadak, kanapeak, ogitartekoak eta sandwichak). 

• Pasta hautsi gazia (quicheak eta tartaletak). 

• Hostopila (vol-au-ventak, saladitoak, sacristanak eta enpanadillak). 
- Formulak eta elaborazio-prozesuak. 
- Betegarriak prestatzea, elaboratzeko behar diren makinak, tresnak eta lehengaiak ezagutuz (barazkiak, arrainak, 

haragiak, ongailuak eta espeziak). 
 
 

2.4. prestakuntza-atala 
POSTREGINTZAKO ETA PASTELGINTZAKO PRODUKTUEN AURKEZPENA ETA 
DEKORAZIOA 
 
Kodea: UF0821 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, produktuen 

aurkezpenari eta dekorazioari  dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Pastelgintzako elaborazio errazak aurkeztea produktuaren definizioaren eta oinarrizko elaborazio-tekniken arabera. 
EI1.1 Pastelgintzako zenbait elaborazio erraz aurkezteko oinarrizko teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Instalazioak eta ekipoak mantentzearen eta zaintzearen beharra argumentatzea, eta prozesuan erabiltzen diren 
lehengaiei ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz. 

A2: Produktua dekoratzea, askotariko elaborazioak lotuz eta azken produktuaren ezaugarriekin irizpide estetikoak baloratuz. 
EI2.1 Pastelgintzako eta postregintzako dekorazio-elementu nagusiak eta haien erabilera-alternatibak deskribatzea. 
EI2.2 Produktuari akabera emateko fabrikazio-fitxa teknikoa interpretatzea. 
EI2.3 Produktuak erabiltzeko edo leheneratzeko —beharrezkoa badute— prozesua identifikatzea. 
EI2.4 Pastelgintzako/postregintzako produktua bukatzeko behar diren elementu guztiak daudela egiaztatzea. 
EI2.5 Oinarrizko diseinua edo pertsonala hautatzea. 
EI2.6 Burutzeko edo akabera emateko teknikak aplikatzea, azken produktuaren arabera, ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 
EI2.7 Dekorazio-elementuak aurre ezarritako irizpideen edo irizpide estetikoen arabera jartzea. 
EI2.8 Erabili edo leheneratu behar den unera bitarteko kontserbazio-beharrak hautematea. 
EI2.9 Azken emaitzak baloratzea, eta har litezkeen neurri zuzentzaileak identifikatzea. 
EI2.10 Eragiketa guztietan aintzat hartzea araudi higieniko-sanitarioa, laneko segurtasunekoa eta ingurumena 
babestekoa. 

Edukiak: 
1. Pastelgintzako akabera eta aurkezpena 

- Oinarrizko konbinazio eta arau organoleptikoak: zentzumenak. 
- Pastelgintzako akabera- eta aurkezpen-motak eta haien sailkapena. 
- Gauzatzearen eskemak, faseak eta arriskuak. 
- Dekorazio errazak: bainuak, azukreztatzeak eta abar. 
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- Pastelgintzako oinarrizko akabera- eta aurkezpen-teknikak. 

2. Postregintzako produktuen dekorazioa. 
- Postregintzako produktuen dekorazioa. Oinarrizko konbinazioak eta arauak. Emaitzen kontrola eta balorazioa. 
- Erabilera- edo kontsumo-unearen eta elaborazioaren ezaugarrien araberako kontserbazio- beharrak identifikatzea. 
- Egin litezkeen konbinazioak probatzea eta ebaluatzea. 
- Elaborazioak aurkezteko joerak. 
- Txokolatezko dekorazioak. 
- Estaldura lantzeko urratsik garrantzitsuenak: 

• Estaldura urtzea 

• Estaldura tenperatzea 

• Epeltzen den bitartean tenperatura neurtzea 

• Lantegiko tenperatura, betegarriarena eta moldeena 

• Txokolatea hoztea 

• Prestatzea. 
- Izan litezkeen arazoak eta saihesteko moduak. 
- Estalduren oinarrizko konposizioa. 
- Txokolatearekin egiten diren zenbait lan (txokolatezko piezak, bonboiak, dekorazio-motiboak). 
- Pistolaz pintatzea: pintura elaboratzea, konpresore-motak, pintatzeko aurretiko kondizioak, pintura prestatzeko 

modua eta pintatzea. 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea. 

3. Karameluz eta frutaz eginiko dekorazioak. 
- Karamelua lortzeko lehengaiak: 

• Azukrea 

• Glukosa 

• Azido tartarikoa 

• Silize-gela eta koloratzaileak. 
- Azukrea: puntuak eta aplikazioak 

• Karamelua elaboratzeko eta lantzeko tresnak. 

• Azukrea egostea. 
- Zenbait lan (gainezarritako piezak, loreak, hostoak edo begiztak). 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea. 
- Frutaz eginiko dekorazioak. 
- Pastelgintzako produktuak dekoratzeko frutarik egokienak identifikatzea eta hautatzea. 
- Frutak lantzeko eta manipulatzeko tresnak. 
- Izan litezkeen arazoak eta saihesteko moduak. 
- Kontserbazioa eta biltegiratzea. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
PASTELGINTZAKO OINARRIZKO ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0167 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Pastelgintzan asko erabiltzen den jeneroa jasotzen laguntzea, gero pastelgintza-produktuen elaborazio-eremuetan 
banatzeko eta erabiltzeko. 

EI1.1 Hornitutako jeneroaren ohiko etiketak eta dokumentazioa egiaztatzea. 

3 
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EI1.2 Araudi higieniko-sanitarioaren arabera maneiatzea, bai berehala kontsumitzeko jeneroa, bai kontrol-ekipoak. 
EI1.3 Jeneroa banatzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta hura produktuaren kualitateen, finkatutako lekuaren, 
dimentsioen, ekipoen eta sistemaren arabera antolatzea, araudi higieniko-sanitarioa zorrotz aplikatuz. 
EI1.4 Jeneroan izan litezkeen kalteak edo galerak detektatzea, bota beharrekoa botatzea eta nagusi hurrenari 
jakinaraztea. 
EI1.5 Jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak fitxa teknikoen edo haien ordezko prozeduren arabera egitea, eta 
aurreikusitako baleak edo dokumentuak formalizatzea.  

A2: Erabili ohi diren jenero gordina, erdielaboratua eta pastelgintza-elaborazio burutuak leheneratzeko, ontziratzeko, 
biltegiratzeko eta kontserbatzeko metodo errazak eta oinarrizko teknikak —materia eta produktuen kontserbazio- eta 
ontziratze-behar espezifikoei erantzuten dietenak— erabiltzea, eta horretarako ekipoekin lan egitea. 

EI2.1 Jenero gordinaren, aurreelaborazioen edo elaborazioen araberako beharrak eta zona egokiak identifikatzea.  
EI2.2 Kontserbatzeko eta ontziratzeko metodo eta biltegiratzeko toki egokiak identifikatzea eta erabiltzea. 

A3: Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei dagozkien arau eta baldintza higieniko-sanitarioak 
aplikatzea, elikagaien ondoriozko toxiinfekzio-arriskuak eta ingurumena kutsatzeko arriskuak saihesteko. 

EI3.1 Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean eta instalazioak garbitzean, garbiketa- eta 
txukuntasun-metodoak behar bezala aplikatzea eta arau higieniko-sanitarioak betetzea. 
EI3.2 Kasu bakoitzean garbiketa-produktu eta -tresna egokienak erabiltzea, elikagaiak eta edariak ekoizteko edo 
zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta. 

A4: Aplikazio anitzeko pastelgintzako askotariko aurreelaborazioak egitea, aurrez definitutako oinarrizko teknikak baliatuz. 
EI4.1 Gehien erabiltzen diren lehengaiek beren egoeraren arabera behar dituzten leheneratze-eragiketak egitea, gero 
aurreelaboratzeko. 
EI4.2 Lan-plan jakin baterako behar diren aurreelaborazioak egitea, erabiltzen den jeneroaren izaera aintzat hartuta. 

A5: Pastelgintzako elaborazio errazak egitea eta aurkeztea produktuaren definizioaren eta oinarrizko elaborazio-tekniken 
arabera. 

EI5.1 Oinarrizko elaborazio- eta aurkezpen-teknikak erabiltzea, jasotako informazioari eta ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 
EI5.2 Arau higieniko-sanitarioak, lan-osasunekoak eta elikagaiak manipulatzekoak betetzea. 

A6: Pastelgintzako era guztietako elaborazio konplexuak prestatzeko eta aurkezteko prozesuetan laguntzea, harmena eta 
lankidetza-jarrera agertuz. 

EI6.1 Eragiketa zehatz eta errazak egitea. 
EI6.2 Finkatutako denboran laguntzea. 
EI6.3 Arau higieniko-sanitarioak, lan-osasunekoak eta elikagaiak manipulatzekoak betetzea.  
EI6.4 Jasotako argibideak betetzea.  
EI6.5 Kolaboratzeko espiritua eta laguntzeko jarrera izatea. 

A7: Establezimenduetako oinarrizko hornikuntza osatzen duten ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak erabiltzea, haien 
aplikazioen eta errendimendu egokiaren arabera. 

EI7.1 Jenero-motaren arabera egokiak diren tresnak, erremintak, ekipoak eta makinak hautatzea, jasotako argibideak 
eta ekoizpen-bolumena kontuan hartuta. 
EI7.2 Erabilerako mantentze-lanak egitea, jasotako jarraibideen arabera, eta, proba sinpleen bidez, prest dauden 
ikustea. 
EI7.3 Sukaldeko ekipoak, makinak eta tresnak erabiltzeko arauak aplikatzea, arriskuak saihesteko eta aurrez 
finkatutako emaitzak lortzeko ezarritako prozedurei jarraituz. . 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 
Edukiak: 

1. Pastelgintzako lehengaiak eta jeneroa jasotzea eta biltegiratzea 
- Merkantziak hartzean, kontrol-eragiketetan laguntzea. 
- Biltegiratzeko edo berehala kontsumitzeko jeneroa manipulatzea. 
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- Janariak eta edariak biltegiratzeko eragiketak egitea. 
- Barne-hornikuntzarako dokumentazioa betetzea. 

2. Pastelgintzako lehengaiak eta jeneroa ontziratzea, kontserbatzea eta leheneratzea 
- Produktuek kontserbatzeko behar dituzten eragiketa osagarriak egitea. 
- Jeneroa eta lehengaiak leheneratzeko, kontserbatzeko eta ontziratzeko eragiketak egitea. 

3. Jatetxe-arloan segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena babestekoak betetzea 
- Araudi higieniko-sanitarioa, segurtasun-araudia eta elikagaien manipulazioko araudia betetzea. 
- Energia aurrezteko eta ingurumena kontserbatzeko neurriak errespetatzea elikagaiak eta pastelgintza-jeneroa 

biltegiratzeko eta kontserbatzeko prozesuetan. 

4. Pastelgintzako produktuen aurreelaborazioa eta elaborazioa, oinarrizko elaborazioen 
prestaketa  

- Lan-plan jakin baterako behar diren aurreelaborazioak egitea. 
- Oinarrizko elaborazioak egitea. 
- Pastelgintzako elaborazioetarako akabera ez oso konplexuak egitea. 
- Pastelgintzako produktuen elaborazioa eta aurkezpena. 

5. Pastelgintzako elaborazioak prestatzeko eta aurkezteko prozesuetan laguntzea 
- Jeneroaren barne-hornikuntzako lanak egitea. 
- Sukaldaritzako elaborazio-prozesuetan laguntzea argibideei jarraituz. 

6. Pastelgintzako elaborazio-prozesuan, mantentze-lanetan eta txukunketan ekipoak eta tresnak 
maneiatzea 

- Ekipoak eta lantokia prest jartzea, garbitzea, txukuntzea eta haietan mantentze-lanak egitea. 
- Jasotako jarraibideen arabera prestatzea eta erabiltzea ekipoak eta tresnak, eta behar bezala funtzionatzen dutela 

egiaztatzea. 

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF7033_1: Pastelgintzako 
barne-hornikuntza eta 
kontserbazioa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

• Ostalaritza eta Turismoa eta Elikagai 
Industria lanbide-arloetako teknikaria eta 
goi-mailako teknikaria  

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
jatetxeen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

MF7034_1: 
Pastelgintzako 
aurreelaborazioa, 
elaborazioa eta aurkezpena 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

• Ostalaritza eta Turismoa eta Elikagai 
Industria lanbide-arloetako teknikaria eta 
goi-mailako teknikaria  

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
jatetxeen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Pastelgintzako lantegia 135 135 

Biltegia 20 20 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Erabilera anitzeko gela X X 

Pastelgintzako lantegia X  X 

Biltegia X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Orri birakariak 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Pastelgintzako lantegia 

---- Banakako sukalde erdiindustrialak (400 x 600 mm ingurukoak), 

erregailuarekin eta plantxarekin. 

---- Gratinadorea. 

---- Labe konbinatua, 400 x 600 mm-ko 4 azpilentzako tokia duena. 

---- Pastelgintza-okintzako labe elektrikoa. 

---- Mikrouhin-labea. 

---- Pastelgintza-mahaia, azukrearentzako eta irinarentzako 3 

kalapatxarekin. 

---- Irabiagailu elektriko industriala (besoa). 

---- Ontzi elektrikoak. 

---- 4 litroko ahalmena duten irabiagailu-oragailuak. 

---- Xaflagailua. 

---- Sorbete- edo izozki-makina. 

---- Lata-euskarri mugikorra. 

---- Txokolate-tenperagailua. 

---- Frijigailua. 

---- Hartzitze-armairua. 

---- Zitriko-zukugailua. 

---- Sakote-ebakigailua. 

---- Tenperatura-eraisgailua. 

---- Huts-makina. 
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32

---- Paper-biribilkien euskarri industriala. 

---- Hozkailuak edo hotz-ganberak, lehengaiak eta produktu elaboratuak 

kontserbatzeko. 

---- Lan-mahaiak (ohikoak edo hotzak). 

---- Bi zuloko harraskak, behar diren lekuetan banatuta: garbiketa-

eremua, prestakuntza-eremua, pastelgintza-eremua eta abar. 

---- Armairu-formako izozkailuak. 

---- Eskuak garbitzeko pedal-konketa. 

---- Labana-esterilizagailua. 

---- Pastelgintzako balantza elektrikoak. 

---- Botikina. 

---- Zaborrontzi berezia, 56 cm-ko diametroa eta 70 cm-ko altuera 

dituena. 

---- Sukaldeko tresneria. 

---- Babes-elementuak. 

---- Dentsimetroa. Termometro digitala. 

---- Hozte-ganbera. 

---- Armairu-formako izozkailua. 

---- Hotz-gela aire girotuarekin (19-20 ºC): txokolatea eta behar duten 

beste elaborazio batzuk —pastel eta tartei akabera ematea eta 

haiek dekoratzea, adibidez— manipulatzeko gune hotza. 

---- Erremintak eta tresnak: arrabolak, pita-sortak, pasta-ebakigailu 

sortak, injektore-dosifikagailua, silikonazko moldeak, flan-ontziak, 

mihiak eta espatulak, hagaxkak, terreinak, brotxak, burruntzaliak, 

bitsadera, labanak, txanoak, inbutuak, ezproia, koipe-ontziak, 

harigailua, hauts-kaxa, mahukak, ahalmen-neurriak, tarta-oinak, 

arraspagailuak, zartaginak, bahea, guraizeak, askotariko altuera eta 

diametrotako moldeak, adarra... 

 

Biltegia ---- Apalak. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 
ikasle izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin 
behar dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
 



 

 



 

 

 


