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LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
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GAITASUN OROKORRA
Postregintzako era guztietako produktuak aurreelaboratzea, prestatzea, aurkeztea eta kontserbatzea eta haien eskaintzak
definitzea, dagozkien teknikak autonomiaz aplikatuz eta elikagaiak manipulatzean segurtasun- eta higiene-arauak eta
-jardunbideak errespetatuz, eta ezarritako kalitatea eta helburu ekonomikoak lortzea.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0709_2: Postregintzako eskaintza errazak deskribatzea, barne-hornikuntzaz arduratzea eta kontsumoak
kontrolatzea
UC0306_2: Pastelgintzarako eta postregintzarako aplikazio anitzeko oinarrizko produktuak, oreak eta pastak
elaboratzeko eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea.
UC0710_2: Orez eta pastaz egindako produktuak, sukaldeko postreak eta izozkiak egitea eta aurkeztea
UC0711_2: Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena babestekoen arabera jardutea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Enpresa handi, txiki eta ertainetan egiten du lana —nagusiki, ostalaritza-sektorean—, baina bere kontura ere egin
dezake, jatetxe-arloaren azpisektoreko establezimendu txikietan. Elikagaiak merkaturatzeko sektorean ere aritzen
da, pastelgintzako eta postregintzako produktuak elaboratzen eta saltzen dituzten establezimenduetan.

Ekoizpen-sektoreak
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Elikagaiak eta edariak elaboratzeko eta zerbitzatzeko prozesuak egiten dituzten ekoizpeneko eta zerbitzugintzako
sektoreak eta azpisektoreak; esate baterako, ostalaritza-sektorea eta, haren esparruan, ostalaritzako eta jatetxearloko (tradizionala, ebolutiboa eta kolektiboa) azpisektoreak. Lantegiko postregintzan aritzen diren
establezimenduak. Elikagaiak ontziratzen eta banatzen dituzten establezimenduak.

Postregintza

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak:
7703.1048 Pastelgilea.
7703.1057 Karamelugintzako eta gozokigintzako langilea.
7703.1066 Kakaozko eta txokolatezko produktuak egiteko langilea.
Gozogilea.
Pastelgilea, oro har.
Pastelgilea eta pastel-dekoratzailea

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA
MF0709_2
Postregintzako eskaintzak, barne-hornikuntza
eta kontsumoen kontrola.

MF0306_2 (ZEHARKAKOA)
Pastelgintzarako eta postregintzarako oinarrizko
elaborazioak

MF0710_2
Postregintzako produktuak

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

60
UF1052: (ZEHARKAKOA)
Pastelgintzako eta postregintzako
oreen eta pasten elaborazioa

80

UF1053: (ZEHARKAKOA)
Pastelgintzako eta postregintzako
elaborazio osagarriak

40

UF1096: Orez eta pastaz egindako
produktuen elaborazioa eta
aurkezpena

60

UF1097: Sukaldeko postreen
elaborazio eta aurkezpena

60

UF1098: Izozkien elaborazioa eta
aurkezpena.

60

120

180

MF0711_2 (ZEHARKAKOA)
Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta
ingurumenaren babesa

60

MP0229:
Postregintzako lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

500

7

OSTALARITZA ETA TURISMOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

8

Postregintza

II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
POSTREGINTZAKO ESKAINTZA ERRAZAK DESKRIBATZEA,
BARNE-HORNIKUNTZAZ ARDURATZEA ETA KONTSUMOAK
KONTROLATZEA
2. gaitasun-atala
PASTELGINTZARAKO ETA POSTREGINTZARAKO APLIKAZIO
ANITZEKO OINARRIZKO PRODUKTUAK, OREAK ETA PASTAK
ELABORATZEKO ERAGIKETAK EGITEA ETA/EDO
KONTROLATZEA
3. gaitasun-atala
OREZ ETA PASTAZ EGINDAKO PRODUKTUAK, SUKALDEKO
POSTREAK ETA IZOZKIAK EGITEA ETA AURKEZTEA
4. gaitasun-atala
OSTALARITZAKO SEGURTASUN- ETA HIGIENE-ARAUEN ETA
INGURUMENA BABESTEKOEN ARABERA JARDUTEA

1
2
3
4
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1

1. gaitasun-atala:
POSTREGINTZAKO ESKAINTZA ERRAZAK DESKRIBATZEA, BARNEHORNIKUNTZAZ ARDURATZEA ETA KONTSUMOAK KONTROLATZEA
Kodea: UC0709_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Postregintzako eskaintza errazak modu erakargarri, orekatu eta egokian definitzea bezeroentzat.
BI1.1 Honako alderdi hauek kontuan izanik definitzen dira postregintzako eskaintzak:
- Bezero izan litezkeenen beharrak eta gustuak.
- Lehengaien hornikuntza.
- Baliabide fisikoak, giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak.
- Emango den zerbitzu-mota.
- Oreka aukeran, ordenan eta kostuetan.
- Elikagaien balio nutritiboa.
- Produktuen urtarokotasuna.
- Lokal-mota eta haren kokapena.
BI1.2 Egiaztatzen da postregintzako eskaintzak egitean kontuan hartzen dela garaian garaiko gaiak edo
produktuak sartzea.
BI1.3 Postregintzako eskaintzak txandatzeko sistema ezartzen da, bezeroen ohiturak eta gustuak aldatu ahala
eskaintzak ere aldatzeko.
BI1.4 Dietetika- eta nutrizio-arauak aplikatzen dira osaera nutrizional jakin bateko produktu bar lortu behar denean.
BI1.5 Postregintzako eskaintzen aurkezpen inprimatua formulatzean, kontuan hartzen dira establezimenduaren
kategoria, helburu ekonomikoak eta irudi korporatiboa.
LB2: Lehengaien kalitate-maila egiaztatzea, eskainitako produktuak bezeroak espero duen kalitate-maila izan dezan eta
establezimenduaren helburu ekonomikoak bete daitezen.
BI2.1 Lehengaien kalitatea fitxa teknikoko espezifikazioei erreparatuz egiaztatzen da.
BI2.2 Erabiltzen den gai bakoitzaren ezaugarri kuantitatiboak fitxa teknikoko espezifikazioekin konparatzen dira.
BI2.3 Merkatuan eta postregintzako eskaintzan izandako aldaketen arabera eguneratzen dira espezifikazio
teknikoen fitxak.
LB3: Ekoizpenaren eskakizunei erantzuteko behar diren merkantziak eskatzea.
BI3.1 Barne-hornikuntzako eskaera egitean, kontuan hartzen dira ekoizpen-aurreikuspenak.
BI3.2 Merkantziak dagozkion sailari eskatzeko, behar denean, eskaera-orria formalizatzen da, ezarritako
prozedura erabiliz.
BI3.3 Ziurtatzen da jasotako lehengaiak bat datozela lehenago egindako eskaerarekin eta alderdi hauek betetzen
dituztela: eskatutako unitateak eta pisu garbiak, definitutako kalitate-maila, iraungitze-data, egoera ezin hobeko
paketatzea eta tenperatura egokia.
LB4: Kontsumoak kontrolatzea, ezarritako arauen arabera, erabilitako edari eta jakien kostuak zehaztu ahal izateko.
BI4.1 Eskaera-baleak ezarritako arauen arabera egiten dira, dagokienean sailaren arduradunaren ikuskapena eta
onespena eskatuz.
BI4.2 Beste sail batzuei utzitako produktuen transferentzia-baleak formalizatzen dira, eta zehaztuta geratzen dira
kostuak bakoitzean.
BI4.3 Kontsumo-fitxak aztertuta, elaboratutako produktuen kostua zenbatesten da.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak Neurtzeko ekipoak eta tresnak. Hozte-ekipoak. Ekipo informatikoak. Lehengaiak. Egokitzeko
materiala, hala nola ontziak eta etiketak. Su-itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Uniforme egokiak.

Produktuak eta emaitzak
Eskaintza gastronomikoa txandakatzeko sistema ezarrita. Barne-hornikuntza eginda. Harrerari eta kontsumoari buruzko
datuak ezarritako euskarrietan erregistratuta. Kontsumoen kontrola eginda.
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Erabilitako edo sortutako informazioa
Lehengaien espezifikazio teknikoen fitxak. Prozesu normalizatuen eskuliburuak. Merkantziak jasotzeko ekipo, makina
eta instalazioen funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Lan-aginduak. Dokumentu normalizatuak (eguneko lehengaikontsumoen parteak, eskari-baleak, transferentzia-agiriak, bezeroen eskaerak, fakturak, albaranak, zehaztapen teknikoei
buruzko fitxak eta kontsumoen kontrol-fitxak). Segurtasun-arauak, arau higieniko-sanitarioak eta elikagaiak
manipulatzeko arauak.

2

2. gaitasun-atala:
PASTELGINTZARAKO ETA POSTREGINTZARAKO APLIKAZIO
ANITZEKO OINARRIZKO PRODUKTUAK, OREAK ETA PASTAK
ELABORATZEKO ERAGIKETAK EGITEA ETA/EDO KONTROLATZEA
Kodea: UC0306_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Pastelgintzako eta postregintzako produktuak lortzeko oreak ea pastak elaboratzea, produktu-mota bakoitza
elaboratzeko formulazioan eta protokoloan ezarritakoaren arabera.
BI1.1 Lehengaiak hornitzeko eta behar diren tresnak eta ekipoak prest jartzeko, fabrikazio-fitxa teknikoa, lanagindua edo haren ordezko prozedurak hartzen dira oinarritzat, eta egiaztatzen da irinaren eta gainerako osagaien
ezaugarriak prozesuak eskatzen duenera egokitzen direla.
BI1.2 Makinak eta ekipoak kondizio onetan egotea lortzen da prozesuko erreguladoreei edo kontrol-baliabideei
eskuz eraginez, eta, behar izanez gero, detektatutako anomalien berri ematen da.
BI1.3 Oreak eta pastak lortzen dira:
- Elikagai gordinak manipulatzeko edo tratatzeko oinarrizko teknikak erabiliz.
- Ezarritako ordenaren arabera eta formulazioaren arabera ezarritako osagaiak dosifikatuz.
- Dagokionean, baheketa-, dosifikazio-, nahaste-, oratze-, fintze- irabiatze-, harrotze- edo emultsionatze-,
laminatze- eta hostoratze-teknikak edo behar diren bestelakoak aplikatuz.
- Oratze- edo irabiatze-denboraren eta abiaduraren, orearen tenperaturaren, ore laminatuen lodieraren eta
pausatzearen parametroak kontrolatuz, eta, desbideratzeak egonez gero, behar diren neurri
zuzentzaileak hartuz.
- Orearen edo pastaren ezaugarri fisikoei eta organoleptikoei erreparatuz (kolorea, zabalgarritasuna,
zailtasuna, testura, jariakortasuna).
BI1.4 Prozesuetarako ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak erabiltzean, saihestu egiten dira beharrezkoak ez
diren kontsumo, kostu eta higadurak.
BI1.5 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB2: Ore- eta pasta-puskak egitea, eskatutako banakako aleak egiteko, eta kasu bakoitzean egokia den eragiketasegidari jarraitzea.
BI2.1 Tresnak eta ekipoak prestatzeko, fabrikazio-fitxa teknikoa, lan-agindua edo haren ordezko prozedurak
hartzen dira oinarritzat, eta elaboratu beharreko pieza-motaren ezaugarriak kontuan hartuz.
BI2.2 Produktu bakoitzarentzat egokiak diren atseden-denborak errespetatzen dira oreekin.
BI2.3 Piezak zatitzeko, formatzeko, iraultzeko, pausatzeko, moldatzeko eta ontziratzeko metodoak elaborazioaren
fitxa teknikoan ezarritako ordenan eta moduan aplikatzen dira.
BI2.4 Lortutako piezek forma, pisu eta bolumen egokia dutela egiaztatzen da.
LB3: Produktu bakoitzak eskatzen duen egoste-, frijitze-, galdarraztatze- eta hozte-metodoak aplikatzen dira.
BI3.1 Labeak, egosgailuak, frijigailuak, galdarraztatzeko gailuak, Maria bainuak eta produktua elaboratzeko behar
den beste edozein ekipo prestatzen dira, denbora- eta tenperatura-kondizio egokiak aukeratuz.
BI3.2 Behar bezala prestatzeko produktuari aurrez egin behar zaizkion manipulazioak une eta modu egokian
egiten direla egiaztatzen da (ebakitzea, pintatzea, iraultzea, kremak gehitzea, betegarriak, etab.
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BI3.4 Labearen, egosgailuaren, frijigailuaren, Maria bainuaren eta beste ekipo batzuen karga planifikatzen da, eta
kantitate eta maiztasun egokiak erabiltzen dira prozesua optimizatzeko.
BI3.4 Kozinatzean, tenperatura, denbora eta hezetasuna kontrolatzen dira, eta desbideratzeak egonez gero, neurri
zuzentzaileak hartzen dira.
BI3.5 Piezen ezaugarri fisikoak eta organoleptikoak haien fitxa teknikoetan ezarritakoak direla egiaztatzen da, eta,
hala behar izanez gero, prozesuaren kondizioak produktuaren espezifikazioetara egokitzen dira.
BI3.6 Produktuak ezarritako moduan hozten dira, gero prozesatu ahal izateko tenperatura egokira iritsi arte.
BI3.7 Elaboratutako orearen edo pastaren ezaugarri fisikoei eta organoleptikoei erreparatzen zaie, eta fitxa
teknikoan ezarritakora egokitzen dira. Bestela, berriz, hartu beharreko neurri zuzentzaileak hartzen dira.
BI3.8 Prozesuetarako ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak erabiltzean, saihestu egiten dira beharrezkoak ez
diren kontsumo, kostu eta higadurak.
BI3.9 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB4: Pastelgintzarako/Postregintzarako aplikazio anitzeko beste elaborazio osagarri batzuk —zuzeneko kontsumorako
edo platerak eta produktuak osatzeko balioko dutenak— egitea, hala nola xarabeak, ziropak, marmeladak, estaldurak,
gelatinak, fondanta, pralinea, krokantea, betegarri gozoak eta gaziak (krema, trufa, esne-gaina, txarkuteria eta goarnizio
gaziak), oinarrizko tekniken arabera.
BI4.1 Lehengaiak hornitzeko eta tresnak eta ekipoak prestatzeko, fabrikazio-fitxa teknikoa, lan-agindua edo haien
ordezko prozedurak hartzen dira oinarritzat.
BI4.2 Makinak eta ekipoak funtzionatzeko kondizio onetan egotea lortzen da, prozesuko erreguladoreei edo
kontrol-baliabideei eskuz eraginez, eta, behar izanez gero, detektatutako anomalien berri ematen da.
BI4.3 Aplikazio anitzeko elaborazio osagarriak egiten dira:
- Elikagai gordinak manipulatzeko edo tratatzeko oinarrizko teknikak erabiliz.
- Kasu bakoitzean, produktu bakoitzerako egokiak diren elaborazio-teknikak erabiliz: txigortzea, zuritzea,
xehatzea, fruitu lehorrak ehotzea eta fintzea, nahastea, irabiatzea edo emultsionatzea, urtzea, epeltzea,
moldeatzea, egostea, etab.
- Produktu bakoitzerako testura, dentsitate, jariakortasun eta gainerako ezaugarri fisiko eta organoleptiko
egokiak lortuz, eta desbideratzeak egonez gero, neurri zuzentzaile egokiak hartuz.
BI4.4 Prozesuetarako ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak erabiltzean, saihestu egiten dira beharrezkoak ez
diren kontsumo, kostu eta higadurak.
BI4.5 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB5: Gerora bukatzeko edo merkaturatzeko moduko pastelgintzarako/Postregintzarako oinarrizko oreak eta pastak eta
aplikazio anitzeko oinarrizko elaborazioak kontserbatzea.
BI5.1 Kontserbazio-ganberak elaborazioen ezaugarrien arabera erregulatzen dira.
BI5.2 Ganberetako biltegiratze-prozesuan, banaketari, bolumenari eta ganberen kargatze-abiadurari buruz
ezarritako prozedurak errespetatzen dira.
BI5.3 Produktu bakoitzarentzat egokiak diren ontziak eta ekipoak erabiltzen dira.
BI5.4 Kontserbazio-ganberen tenperatura-, hezetasun- eta denbora-parametroak baimendutako perdoien barruan
daudela ziurtatzen da, eta, behar izanez gero, eskuz eragiten zaie erreguladoreei edo kontrol-baliabideei.
BI5.5 Prozesuetarako ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak erabiltzean, saihestu egiten dira beharrezkoak ez
diren kontsumo, kostu eta higadurak.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Lantegiko edo sukaldeko altzari orokorrak eta pastelgintzako/postregintzako altzari espezifikoak. Biltegiak. Kontserbazioganberak (hoztekoak eta izoztekoak) eta izozte-tunelak. Beroa eta hotza sortzeko ekipoak.
Pastelgintzako/Postregintzako ekipo eta makina espezifikoak: konbekzio, eroapen eta erradiazio bidezko labeak, labe
mistoak, mikrouhin-labeak; xaflagailuak, irabiagailuak, banagailuak, dosifikagailuak, ontziak eta espatula elektrikoak,
frijigailuak, galdarraztatze gailuak, hoztekoak, Maria bainuak, pastelgintzako txirrinak. Ozonoa sortzeko ekipoak.
Pastelgintzako/Postregintzako ontziak eta tresnak. Lehengai espezifikoak (adibidez, irina, azukrea, arrautzak, esnekiak,
kakaoa, frutak, koipe landare- eta animalia-koipeak, fekulak, espeziak, esentziak, koloragarriak eta legamiak).
Antolatzeko materiala (ontziak, itxiturak, etiketak, etab.). Su-itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Garbiketarako
produktuak. Erregaiak. Uniforme eta mihiseria egokiak.

Produktuak eta emaitzak
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Ore azukredunak (pasta lehorrak, briseé pasta, mihiak eta teilak). Ore galdarraztatuak (adibidez, txurroak, kauserak eta
erroskilak). Ore irabiatuak (adibidez, bizkotxoak, madalenak eta merengeak). Hostoreak (adibidez, palmerak eta
milorriak). Erdihotzak (adibidez, bavaroisak eta charlotteak). Betegarri gozoak eta gaziak eta oinarrizko eslaldurak

Postregintza

(adibidez, gelatinak, fondanta, pralinea, krokantea, krema, trufa, esne-gaina eta txarkuteria). Aplikazio anitzeko
oinarrizko beste elaborazio batzuk. Produktu erdielaboratuak, hoztuak edo izoztuak. Elaborazio kontserbatuak,
ontziratuak eta biltegiratuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Prozesu normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Lanaginduak. Elikagai gordinen manipulazioari buruzko fitxa teknikoak. Pastelgintzako/Postregintzako aplikazio anitzeko
oinarrizko elaborazioak prestatzeko fitxa teknikoak eta antzekoak. Tenperatura- eta dentsitate-taula egokiak. Lan- eta
gorabehera-erregistroen parteak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren erregistroak.

3

3. gaitasun-atala:
OREZ ETA PASTAZ EGINDAKO PRODUKTUAK, SUKALDEKO
POSTREAK ETA IZOZKIAK EGITEA ETA AURKEZTEA
Kodea: UC0710_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Orez eta pastaz egindako produktuak prestatzea eta aurkeztea.
BI1.1 Lehengaiak hornitzeko eta tresnak eta ekipoak prestatzeko, fabrikazio-fitxa teknikoa, lan-agindua edo haien
ordezko prozedurak hartzen dira oinarritzat.
BI1.2 Makinak eta ekipoak funtzionatzeko kondizio onetan egotea lortzen da, prozesuko erreguladoreei edo
kontrol-baliabideei eskuz eraginez, eta, behar izanez gero, detektatutako anomalien berri ematen da.
BI1.3 Honela elaboratzen eta aurkezten dira orez eta pastaz egindako produktuak (hala nola tartak, pastelak, ogi
errazak eta pizzak):
- Elikagai gordinak manipulatzeko edo tratatzeko oinarrizko teknikak erabiliz.
- Elikagaiak prestatzeko ohiko teknikak erabiliz.
- Garaian garaiko produktuei ahalik eta etekin gastronomikorik eta ekonomikorik handiena ateraz.
BI1.4 Elaborazio-prozesua bukatutan, hau egiten da:
- Definitutako arauen arabera eman bukaera eta aurkeztu, kontsumoko produktuen kasuan.
- Esleitutako ontzi eta ekipoetan biltegiratu, tenperatura egokietan.
BI1.5 Leheneratzean, zerbitzatzeko tenperaturan eta eraginkortasunez erabiltzen dira zehaztutako ekipoak eta
metodoak.
BI1.6 Prozesuan erabilitako tresnak eta ekipoak ezarritako maiztasunez garbitzen dira, finkatutako produktuak eta
prozedurak erabiliz.
BI1.7 Prozesuetarako ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak erabiltzean, saihestu egiten dira beharrezkoak ez
diren kontsumo, kostu eta higadurak.
BI1.8 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB2: Sukaldeko postreen edo izozkien elaborazioan edo osagarri gisa erabiltzeko elaborazio espezifikoak prestatzea.
BI2.1 Lehengaiak hornitzeko eta tresnak eta ekipoak prestatzeko, fabrikazio-fitxa teknikoa edo haren ordezko
prozedura hartzen da oinarritzat.
BI2.2 Elaborazio espezifikoak elikagaiak manipulatzeko eta tratatzeko oinarrizko arauak eta teknikak aplikatzen
dira, eta, ezarritako kozinatzeko teknikak erabiltzen dira.
BI2.3 Elaborazio-prozesua bukatutakoan, produktua esleitutako ontzi eta ekipoetan eta tenperatura egokietan
biltegiratzen da.
BI2.4 Leheneratzean, zerbitzatzeko tenperaturan eta eraginkortasunez erabiltzen dira zehaztutako ekipoak eta
metodoak.
BI2.5 Prozesuan erabilitako tresnak eta ekipoak ezarritako maiztasunez garbitzen dira, finkatutako produktuak eta
prozedurak erabiliz.
BI2.6 Bero- eta hotz-ekipoak eskatutako tenperaturetan mantentzen dira aplikazio anitzeko elaborazio espezifikoak
egiten diren bitartean, eta eskuz eragiten zaie prozesuen kontrol-baliabideei eta erreguladoreei.
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BI2.7 Prozesuetarako ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz.
BI2.8 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB3: Sukaldeko postreak produktuaren definizioaren arabera eta oinarrizko elaborazio-tekniken arabera prestatzea eta
aurkeztea.
BI3.1 Postre tradizionalak prestatzean eta aurkeztean, ondo egiten dira hauek:
- Lehengaien hornikuntza.
- Tresnak eta ekipoak prestatzea.
- Elikagaiak manipulatzeko eta tratatzeko arauak eta teknikak aplikatzea.
- Prestakin bakoitzari dagozkion sukaldaritza-teknikak erabiltzea.
- Plateraren akabera eta aurkezpena.
- Biltegiratzea.
- Zerbitzatzeko tenperaturara leheneratzea.
- Behar dituzten tenperaturak mantentzea.
- Ezarritako energia-ekipoak eta -baliabideak erabiltzea, eta beharrezkoak ez diren kontsumoak, kostuak
eta higadurak saihestea.
- Garbiketa-lanak.
BI3.2 Postre berriak behar bezala prestatzen dira jasotako informazio berria oinarritzat harturik (errezeta-liburuak,
fabrikazio-fitxa teknikoak, etab.).
BI3.3 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB4: Bezeroentzat erakargarriak diren eta establezimenduaren helburu ekonomikoei erantzuten dieten izozki-motak
prestatzea eta aurkeztea.
BI4.1 Izozkiak prestatzean eta aurkeztean, ondo egiten dira hauek: - Lehengaien hornikuntza.
- Tresnak eta ekipoak prestatzea.
- Elikagaiak manipulatzeko eta tratatzeko arauak eta teknikak aplikatzea.
- Behar diren sukaldaritza-teknikak erabiltzea.
- Plateraren akabera eta aurkezpena.
- Biltegiratzea.
- Zerbitzatzeko tenperaturara leheneratzea.
- Behar dituzten tenperaturak mantentzea.
- Ezarritako energia-ekipoak eta -baliabideak erabiltzea, eta beharrezkoak ez diren kontsumoak, kostuak
eta higadurak saihestea.
- Garbiketa-lanak.
BI4.2 Garaian garaiko produktuei ahalik eta etekin gastronomikorik eta ekonomikorik handiena ateratzen zaie.
BI4.3 Postregintzako eskaintzaren berrikuntza-beharrei erantzuteko, aintzat hartzen dira bezeroen gustuak eta
establezimenduaren helburu gastronomiko eta ekonomikoak, eta kultura gastronomikoa eta egokitzeko gaitasunak
aplikatzen dira.
BI4.4 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB5: Postregintzarako eta antzeko produktuetarako eta askotariko erakustoki eta zerbitzuetarako dekorazioak egitea, eta
erakustoki horiek muntatzen laguntzea.
BI5.1 Hautatutako dekorazio-motiboaren xehetasunak jasotzen dituen eredu grafikoa sormena eta irudimena
erabiliz irudikatzen da.
BI5.2 Aukeratutako dekorazio-teknika produktu-motari, bezeroen gustuei eta postregintzako egungo joerei
egokitzen zaie.
BI5.3 Hautatutako sukaldaritza-jeneroak eta gainerako materialak egokiak dira aukeratutako dekorazio-teknika
aplikatzeko eta diseinatutako dekorazio-motiboa egiteko.
BI5.4 Dekorazio-motiboak jartzeko tokiak proposatzen dira eta egiaztatzen dira.
BI5.5 Postregintzako produktuak erakustokietan zer ordenatan jarri erabakitzeko, irizpide hauek erabiltzen dira:
zaporea, tamaina, kolorea, produktuaren izaera eta kontserbazio-tenperatuta.
BI5.6 Establezimendu-motaren, garaiaren, postregintzako eskaintzaren, bezero-motaren, zerbitzu-motaren eta
erakustoki-motaren arabera, dekorazio-teknikak eta -elementuak proposatzen dira, arrazoituz.
BI5.7 Erakustokiak muntatzeko zer altzari, ekipo eta tresna behar diren hautematen da, eta egokienak proposatzen
dira.
BI5.8 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Sukaldeko altzariak eta postregintzako altzari espezifikoak. Erakustokiak. Dastatze-barrak. Postregintzako orgak.
Erakusleihoak. Biltegiak. Beroa eta hotza sortzeko ekipoak. Ozonoa sortzeko ekipoak. Makina osagarriak.
Pastelgintzako ontziak eta tresnak. Lehengaiak, gordinak eta/edo prestatuak, eta laguntzailekideak, postregintzako
produktuak elaboratzeko. Antolatzeko materiala (ontziak, itxiturak, etiketak, etab.). Su-itzalgailuak eta segurtasunsistemak. Garbiketarako produktuak. Erregaiak. Uniforme eta mihiseria egokiak.

Produktuak eta emaitzak
Tartak, pastelak, ogi errazak, pizzak, pastelgintza gaziko beste produktu batzuk, sukaldeko postreak eta izozkiak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Prozesu normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Lanaginduak. Elikagaien manipulazioari buruzko fitxa teknikoak. Elaborazioaren fitxa teknikoak. Errezeta-liburuak eta
bibliografia espezifikoa. Tenperatura- eta eskala-taula egokiak. Segurtasun-arauak, arau higieniko-sanitarioak eta
elikagaiak manipulatzeko arauak.

4

4. gaitasun-atala:
OSTALARITZAKO SEGURTASUN- ETA HIGIENE-ARAUEN ETA
INGURUMENA BABESTEKOEN ARABERA JARDUTEA
Kodea: UC0711_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Indarrean dagoen araudian ezarritako higiene pertsonaleko arauak aplikatzea eta kontrolatzea, elikagaien eta
ostalaritza-jardueren segurtasuna eta osasungarritasuna bermatzeko.
BI1.1 Arauzko arropa eta ekipoak garbi eta egoera onean mantenduz eta ezarritako maiztasunez berrituz
erabiltzen dira.
BI1.2 Eskatutako garbitasun pertsonala zaintzen da; batez ere, elikagaiak uki ditzaketen gorputz-atalena.
BI1.3 Ezarritako jakinarazte-prozedurak betetzen dira, elikagai bidez transmiti daitekeen gaixotasunen bat bada.
BI1.4 Hesgailu edo estalki iragazgaitz batekin babesten dira elikagaiak uki ditzaketen zauriak edo larruazaleko
lesioak.
BI1.5 Saihestu egiten dira germenak zabal ditzaketen edo elikagaiei modu negatiboan eragin diezazkieketen
ohitura, keinu edo jarduerak.
BI1.6 Higieneari eta elikagaien manipulazioari buruzko legedia betetzen dela egiaztatzen da, eta, urritasunik
behatuz gero, jakinarazi egiten da.
LB2: Ekoizpenak eta indarrean dagoen araudiak eskatutako higiene-estandarren barruan edukitzea lan-eremuak,
ostalaritza-establezimenduko instalazioak eta, batez ere, elikagaiak eta edariak prestatzeko eta zerbitzatzekoak, eta hala
daudela kontrolatzea.
BI2.1 Egiaztatzen da argiaren, tenperaturaren, aireztapenaren eta hezetasunaren ingurune-kondizioak egokiak
direla establezimenduko jarduerak —eta, batez ere, elikagaiak eta edariak ekoiztekoak eta zerbitzatzekoak—
modu higienikoan egiteko.
BI2.2 Egiaztatzen da instalazioetako sabaien, pareten eta lurzoruen gainazalen eta, batez ere, elikagaiak ukitzen
dituzten gainazalen ezaugarri higieniko-sanitarioak eskatutakoak direla.
BI2.3 Hustubide-sistemak eta ateratze- eta ebakuatze-sistemak erabilera-kondizio onean mantentzen dira, eta
uneko produktu-isuriak edo -galerak eskatutako moduan eta bizkortasunez garbitzen edo ezabatzen dira.
BI2.4 Ateak, leihoak eta beste irekidura batzuk, behar izanez gero, itxita edo babesgailu egokiekin edukitzen dira,
kanpoaldearekin komunikatzeko bideak saihesteko.
BI2.5 Lokalak garbitzeko eta desinfektatzeko eta izurriak kontrolatzeko egin beharrekoak egiten dira.
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BI2.6 Infekzio-gune posibleak eta zikinkeria pilatzen den guneak ezagutzen dira, haien jatorria zehazten da, eta
haiek arintzeko hartu beharreko neurriak hartzen dira.
BI2.7 Animaliak, parasitoak eta gaixotasun-transmititzaileak kontrolatzeko eta prebenitzeko sistemak aplikatzen
direla ziurtatzen da.
BI2.8 Garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak hauei buruzko argibideetan ezarritakoari jarraituz egiten dira:
- Erabili beharreko produktuak eta haien dosifikazioa.
- Eragiketa-kondizioak, denbora, tenperatura eta presioa.
- Ekipoen prestaketa eta erregulazioa.
- Egin beharreko kontrolak.
BI2.9 Garbitu edo desinfektatu beharreko eremuak edo guneak isolatu eta seinalatu egiten dira erabiltzeko
moduan egon arte.
BI2.10 Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta ekipoak beren leku espezifikoan gordetzen dira, arriskuak
eta nahasketak saihesteko.
LB3: Ostalaritzako ekipoak, makinak eta tresnak garbitzea eta egoera onean daudela kontrolatzea, haien balio-bizitza
luza dadin, errendimendua murriztu ez dadin eta erabilera seguruagoa izan dadin.
BI3.1 Ostalaritzako ekipoak, makinak eta tresnak garbitzeko eta desinfektatzeko egin beharrekoak egiten dira.
BI3.2 Garbitzeko eragiketak —adibidez, gelditzeko, husteko eta babesteko eragiketak— egiteko ekipoak eta
makinak egoera onean daudela egiaztatzen da.
BI3.3 Garbiketa eskuz egiteko eragiketak produktu egokiekin, ezarritako kondizioetan eta baliabide egokiekin
egiten direla egiaztatzen da.
BI3.4 Egin beharreko eragiketak kontrolatzen dira, parametroak laneko espezifikazioek eta jarraibideek ezarritako
mugen barruan mantenduz.
BI3.5 Lortutako garbitasun-, desinfekzio- eta esterilizazio-mailak laneko espezifikazioek eta jarraibideek
eskatutakoekin bat datozela egiaztatzen da.
BI3.6 Ostalaritzako ekipoak eta makinak garbitu eta gero lanerako moduan geratzen direla ziurtatzen da.
BI3.7 Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta materialak, eragiketak amaitu eta gero, beren leku
espezifikoan gordetzen dira, arriskuak eta nahasketak saihesteko.
BI3.8 Prozesuetako gailuak eta ekipoak fabrikatzailearen erabilerari, mantentze-lanei eta segurtasunari buruzko
jarraibideen arabera erabiltzen dira, eta berriro erabili baino lehen konpontzen da funtzionamenduko edozein
gorabehera —adibidez, berotzea eta txinpartak—.
LB4: Elikagaien eta ostalaritzako beste material batzuen hondakinak biltzeko, arazteko eta isurtzeko eragiketak
ingurumena babesteko arauak errespetatuz zuzentzea eta egitea.
BI4.1 Ostalaritzako prozesuetan sortutako hondakin-kantitatea eta -mota prozedura-eskuliburuetan
ezarritakoarekin bat datozela egiaztatzen da.
BI4.2 Hondakinak eta zaborrak mota bakoitzerako ezarritako prozedurei jarraituz jasotzen dira.
BI4.3 Hondakinak jarraibideetan ezarritako modu eta leku espezifikoetan biltegiratzen dira, indarrean dagoen
araudiaren arabera.
BI4.4 Hondakinak arazteko eta ezabatzeko kondizioak onak direla eta ekipoek ondo funtzionatzen dutela
egiaztatzen da, eta, behar izanez gero, ekipoak hondakin-motaren eta prozedura-eskuliburuetako eskakizunen
arabera erregulatzen dira.
BI4.5 Erosketa- eta horniketa-prozesuan, ahalegina egiten da hondakin gutxiago sortzeko, ahalik eta produktu
gutxien sortzeko eta, ahal den guztietan, produktuak berrerabiltzeko.

16

LB5: Segurtasun-, higiene- eta osasun-arauen arabera, arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko kondizio
egokietan jardutea.
BI5.1 Segurtasunaren alorrean, onartzen dira langilearen eta enpresaren edo entitatearen eskubideak eta
betebeharrak.
BI5.2 Arlo honetan indarrean dauden arauak eta establezimenduak finkatutako segurtasun- eta higiene-plana
errespetatzen eta aplikatzen dira, eta, horretarako, ekintza prebentiboak, zuzentzaileak eta larrialdikoak egiten
dira, eta ezarritako arauak aplikatzen dira.
BI5.3 Lehen mailako arriskuen berri badago, eta ezarritako neurri prebentiboak hartzen dira.
BI5.4 Jardun bakoitzerako norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-baliabide orokorrak eta kontrol-baliabideak
identifikatzen dira, eta behar bezala erabiltzen eta zaintzen dira.
BI5.5 Lan-eremuan —lanpostuan, inguruan edo zerbitzatzeko lekuan— ez da edukitzen arriskutsua izan daitekeen
elementurik edo beste lan batzuk egitea zaildu dezakeenik.
BI5.6 Segurtasuna, iraungipena, kontsumo-ordena eta ingurumen-babesa irizpidetzat hartuta maneiatzen dira
produktu kimikoak, haien etiketan adierazten dena kontuan izanik.
BI5.7 Hondakinak gaika biltzen dira, eta ingurune-kondizioetan edo lan-prozesuan detektatutako aldaketak
arduradunari jakinarazten zaizkio, eta haiek zuzentzeko edo hobetzeko neurriak proposatzen dira.

Postregintza

BI5.8 Araudi espezifikoan jasotako eta seinale garrantzitsu bidez adierazitako arreta- eta babes-neurriak betetzen
dira ostalaritza-jardueretan.
BI5.9 Larrialdi-egoeretan, ezarritako kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurei jarraituz jarduten da.
BI5.10 Lan-inguruneko larrialdi-egoerak kontrolatzeko eskura dauden baliabideak eraginkortasunez erabiltzen dira,
eta erabilera-kondizio onetan uzten direla ziurtatzen da.
BI5.11 Larrialdi- eta ebakuazio-planen entseguetan, aurrez ezarritako jarraibideen arabera jarduten da.
BI5.12 Istripuetan, oinarrizko osasun-teknikak eta lehen laguntzakoak aplikatzen dira.
LB6: Uraren eta energiaren garrantzia baloratzea, eta ostalaritzako jardueretan eraginkortasunez erabiltzea, ahal den
guztietan haien kontsumoa murriztuz.
BI6.1 Argi naturala ahalik eta gehiena aprobetxatzeko ahalegina egiten da energia aurrezteko.
BI6.2 Ekipamenduak eta etxetresna elektrikoak hautatzean eta erostean, kontuan hartzen dira energiaeraginkortasunaren arauak, urteko kontsumoa eta aurreikusitako erabilerara egokitzen den edukiera izatea.
BI6.3 Elektrizitate- eta gas-instalazioen egoera aztertzen da, eta disfuntzioak detektatzen dira.
BI6.4 Gailuen funtzionamendua aztertzen da, disfuntzioak detektatzeko eta mantentze-lanak egiten direla
ziurtatzeko.
BI6.5 Establezimenduko uraren eta energiaren erabilera eraginkorrari buruzko politikak, helburuak, metodoak eta
erregistroak identifikatzen eta aplikatzen dira.
BI6.6 Ur- eta energia-kontsumoa kontrolatzen eta erregistratzen da, eta kontsumo-eremu kritikoak eta ihesak
detektatzen eta aztertzen dira.
BI6.7 Hondakin-urak —ur beltzak zein xaboi-urak— kudeatzen dira, ingurumena kutsa ez dezaten eta inguruneari
eta osasun publikoari eragin ez diezaioten, eta ahal denean berriro erabil daitezen.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Higiene pertsonalerako ekipoa. Norbera babesteko ekipoak. Norberaren garbitasunerako baliabideak. Instalazioak
garbitzeko eta desinfektatzeko ekipoak eta instalazioetako intsektuak hiltzeko ekipoak. Ekipoak garbitzeko,
desinfektatzeko eta esterilizatzeko sistemak. Ohar- eta seinaleztapen-elementuak. Hondakinak arazteko eta
ebakuatzeko ekipoak. Gailu eta seinaleztapen orokorrak eta larrialdietarako ekipoak. Aplikatzen den legedia. Hainbat
erakunde eta administrazio publikoren dokumentazioa. Ingurumena kudeatzeko sistemaren protokoloak.

Produktuak eta emaitzak
Ostalaritzako jardueren segurtasun- eta osasun-bermea. Instalazio eta ekipoak garbi, desinfektatuta eta erabiltzeko
moduan. Hondakinak isurtzeko edo ebakuatzeko moduan. Ingurumena babesteko neurriak aplikatuta. Energia- eta uraurrezkia eta kontsumo-murrizketa. Hondakinak birziklatzea, berriro erabiltzea eta murriztea. Neurri zuzentzaileen
proposamena. Langileen prestakuntza. Bezeroak eta hornitzaileak informatzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Ekipoen erabilerari buruzko eskuliburuak. Lan-prozeduren, -baimenen eta -jarraibideen eskuliburuak. Garbiketarako
seinaleztapenak. Araudi higieniko-sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudiak eta -planak. Lan- eta gorabeheraerregistroak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren erregistroak. Ekoizpen-prozesuen deskribapena.
Iturri kutsatzaileen inbentarioa eta haien ezaugarrien zehaztapena. Ostalaritzan askotan kontsumitu ohi diren produktuei
eta lehengaiei buruzko informazioa. Hondakinak edo atmosferako emisioak tratatzeko eragiketa-jarraibideak.
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Postregintza

III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
POSTREGINTZAKO ESKAINTZAK, BARNE-HORNIKUNTZA ETA
KONTSUMOEN KONTROLA
2. prestakuntza-modulua:
PASTELGINTZARAKO ETA POSTREGINTZARAKO OINARRIZKO
ELABORAZIOAK
3. prestakuntza-modulua:
POSTREGINTZAKO PRODUKTUAK
4. prestakuntza-modulua:
OSTALARITZAKO SEGURTASUNA, HIGIENEA ETA INGURUMENAREN
BABESA
5. prestakuntza-modulua:
POSTREGINTZAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1

1. prestakuntza-modulua:
POSTREGINTZAKO ESKAINTZAK, BARNE-HORNIKUNTZA ETA
KONTSUMOEN KONTROLA
Kodea: MF0709_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0709_2: Postregintzako eskaintza errazak deskribatzea, barnehornikuntzaz arduratzea eta kontsumoak kontrolatzea.

Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jatetxe-arloko sektorea aztertzea, beste enpresa edo arlo batzuekiko harremanak aintzat hartuz.
EI1.1 Elikagaien eta edarien establezimendu edo atalen bereizgarri diren sailak eta azpisailak deskribatzea, eta sail
arteko harremanak azaltzea.
EI1.2 Beste enpresa batzuekin edo ostatu-arloko beste atal edo sail batzuekin dituzten kanpo-harremanak
deskribatzea.
EI1.3 Ekoizpen- edo zerbitzu-jardueretan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, informazio-mota eta zirkuituak
deskribatzea.
A2: Postregintzako eskaintzak aztertzea eta definitzea, eta haien arteko aldeak aintzat hartzea.
EI2.1 Elikagai-taldeak aztertzea eta haien ekarpen nutritiboak azaltzea.
EI2.2 Postregintzako eskaintzak deskribatzea, haien osagaiak, ezaugarriak eta kategoria adieraziz.
EI2.3 Postregintzako eskaintzak ostalaritza-establezimenduen jatetxe-arloko formulekin erlazionatzea, indarrean den
araudiaren arabera.
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan establezimendu-mota baterako, behar diren datuak izanda:
- Behar tipoen ondoriozko aldagaiak —dietetikoak, ekonomikoak, aukerari nahiz gustuei dagozkienak eta
postregintzako eskaintzak prestatzeko aintzat hartu behar diren beste batzuk— identifikatzea eta
aztertzea.
- Postregintzako eskaintza dietetikoki orekatuak, askotarikoak eta kalitatekoak osatzea, eta modu eta
termino egokietan eta ezarritako helburu ekonomikoekin dat etorriz aurkeztea.
A3: Elikagaien eta edarien ezaugarriak definitzea, postregintzako eskaintza jakin batzuk aintzat hartuz.
EI3.1 Ezaugarriak behar bezala definituta dauzkaten postregintzako eskaintza jakin batzuetatik abiatuta eta behar
diren datuak izanik:
- Elikagaien eta edarien hornikuntza-beharrak identifikatzea.
- Hautatutako elikagaien eta edarien ezaugarriak aztertzea.
- Postregintzako eskaintza askotarikoak eta kalitatekoak ezartzea, finkatutako helburu ekonomikoekin bat
etorriz.
A4: Postregintzako eskaintza jakin batzuei lotutako jeneroaren barne-hornikuntzaren beharrak kalkulatzea, eta eskaeraaginduak idaztea.
EI4.1 Hornikuntza-eskaerak egiteko baliabide dokumentalak eta komunikazio-tresnak identifikatzea, eta erosketasailean egiten diren eragiketen zirkuituak deskribatzea.
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten postregintzako ustezko eskaintza edo lan-planetatik abiatuta:
- Jeneroen hornikuntza-beharrak erabakitzea, eta kantitateak zehaztea.
- Barne-hornikuntzako eskaerak idaztea, baliabide egokiak erabiliz.
- Jenero-beharrak kalkulatzeko eta hornikuntza-eskaerak formalizatzeko, modu eraginkorrean erabiltzea
dauden bulegotika-baliabideak.
- Dokumentazioa eta informazioa kontserbatzean segurtasunak duen garrantzia baloratzea, zorroztasunez
tratatuz.
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A5: Lehengaien kostuak kalkulatzea, haiei lotutako postregintzako eskaintzen prezioak zenbatesteko.
EI5.1 Lehengaien kostuak lortzeko behar den dokumentazioa azaltzea.
EI5.2 Aurrekontuak eta prezioak lehengaien kostuen arabera finkatzeko metodoak deskribatzea.

Postregintza

EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten postregintzako zenbait eskaintzatatik abiatuta:
- Postregintzako produktuen eta lehengaien kostuak lortzea, kalkuluak behar bezala eginez, eta zer
dokumentu kontsultatu diren adieraztea.
- Dokumentazio espezifikoa formalizatzea.
- Postregintzako eskaintzaren prezioak finkatzea.
EI5.4 Dauden bulegotika-baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea.
EI5.5 Dokumentazioa eta informazioa kontserbatzean segurtasunak duen garrantzia baloratzea, zorroztasunez
tratatuz.

Edukiak:
1. Jatetxe-arloko enpresak.
- Establezimendu-motak eta jatetxe-arloko formulak:
• Pastelgintza tradizionalekoa.
• Pastelgintza industrialekoa.
• Pastelgintzako banatzailea.
• Pastelgintza-produktuak saltzen dituzten establezimenduak.
• Beste establezimendu batzuk.
- Antolakuntza- eta funtzio-egitura.
- Alderdi ekonomikoak.

2. Postregintzako eskaintzak.
- Postregintzako eskaintzen elementuen eta aldagaien definizioa.
- Eskaintzen plangintza eta diseinua: karta, zuzenean saltzeko edo ostalaritza-arloan saltzeko katalogoak, eta beste
batzuk.
- Barne-hornikuntzako beharrak kalkulatzea eskaintzak prestatzeko.

3. Barne-hornikuntza.
-

Ekonomato- eta upategi-saila.
Erosketa-zikloa.
Erosketen erregistro dokumentalak.
Barne-hornikuntzan erabiltzen diren dokumentuak eta haien ezaugarriak.
Lehengai-beharrak detektatzeko erabiltzen diren sistemak. Barne-hornikuntzako prozesuaren logika.
Esku hartzen duten sailak edo unitateak.
Jeneroen, aurreelaborazioen eta oinarrizko elaborazioen beharrak hautematea eta kalkulatzea.
Biltegiko eskaera formalizatzea eta dagokion tokira eramatea.
Entrega hartzea eta egiaztatzea.
Garraiatzea eta biltegiratzea edo dagozkion eremuetan banatzea.
Stockak kontrolatzea.

4. Kontsumoen eta kostuen kontrola.
-

Kostu-motak eta haien definizioa.
Lehengaien kostuak kalkulatzea eta dokumentuak erregistratzea.
Kontsumoen kontrola. Metodoen aplikazioa.
Prezioaren osagaiak.
Prezioak finkatzeko metodoak.

5. Nutrizioa eta dietetika postregintzari aplikatuta.
- Elikaduraren eta nutrizioaren arteko aldea.
- Elikagai-taldeen ezaugarriak zehaztea.
• Irinak
• Koipeak
• Esnea eta esnekiak
• Arrautza-produktuak
• Frutak
• Txokolateak eta estaldurak
• Fruitu lehorrak
• Azukreak eta askotarikoak.
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- Lehengaien edo produktuen ezaugarri organoleptikoen analisia.
- Elikagai-taldeen, haien mantenugaien eta giza gorputzaren behar energetiko, funtzional eta estrukturalen arteko
erlazioa.
- Dietetika-printzipioak aplikatzea hainbat kolektibori zuzendutako postregintzako eskaintzak prestatzean.
- Elikadura kolektiboaren berezitasunak.

6. Jatetxe-arloko kalitate-kontrola.
-

2

Kalitatea ziurtatzea.
Ezaugarri bereziak.
Bezeroak duen kalitatearen kontzeptua.
Programa, prozedura eta tresna espezifikoak.
Autokontrol-teknikak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia.
Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak.

2. prestakuntza-modulua:
PASTELGINTZARAKO ETA POSTREGINTZARAKO OINARRIZKO
ELABORAZIOAK.
Kodea: MF0306_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
UC0306_2: Pastelgintzarako eta postregintzarako aplikazio anitzeko oinarrizko produktuak, oreak eta pastak elaboratzeko
eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea.

Iraupena: 120 ordu
2.1. prestakuntza-atala
PASTELGINTZAKO ETA POSTREGINTZAKO OREEN ETA PASTEN ELABORAZIOA
Kodea: UF1052
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin,
pastelgintzako eta postregintzako ore eta pasten elaborazioari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Jeneroaren barne-hornikuntzako prozesua antolatzea, ezarritako ekoizpen-planen arabera.
EI1.1 Genero-beharrak kalkulatzea ekoizpen-plan jakinei aurre egiteko, eta kalitate-mailak zehaztea.
EI1.2 Dagokien sailetarako jeneroaren barne-hornikuntzarako behar den dokumentazioa formalizatzea.
EI1.3 Jenero-hornikuntza araudi higieniko-sanitarioaren arabera eta aurrez ezarritako ordenan eta denboran egitea.
EI1.4 Manipulazio-eragiketetarako eta barne-garraioko eragiketetarako baliabide egokiak erabiltzea, produktuak ez
hondatzeko eta laneko eta segurtasuneko kondizioak ez aldatzeko.
EI1.5 Gero pastelgintzako eta postregintzako elaborazioetan erabili ahal izateko jeneroak behar dituen leheneratze
eta/edo egokitze-eragiketak egitea.

Postregintza

EI1.6 Jeneroa eta oinarrizko elaborazioak jartzeko lekua identifikatzea, kontuan izanik haiei esleitutako helburua,
jasotako jarraibideak eta araudi higieniko-sanitarioa.
EI1.7 Higiene eta segurtasun pertsonaleko neurriak identifikatzea eta aplikatzea lehengaien barne-hornikuntzako,
leheneratzeko eta egokitzeko prozesuetan.
A2: Pastelgintzako eta postregintzako produktuak egiteko beharrezkoak diren aplikazio anitzeko oinarrizko oreak eta pastak
prestatzeko prozesuak zehaztea.
EI2.1 Pastelgintzako eta postregintzako produktu nagusiak ezagutzea, eta erregelamendu tekniko-sanitarioaren
arabera sailkatzea.
EI2.2 Pastelgintzako eta postregintzako oinarrizko ore eta pasten ezaugarri orokorrak identifikatzea, eta oinarrizko ore
edo pasta mota bakoitzeko produktu esanguratsuenekin erlazionatzea.
EI2.3 Oinarrizko formulak deskribatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu
eta kantitateetara egokitzea.
EI2.4 Prozesua gauzatzeari buruzko dokumentazio teknikoa (fluxu-diagrama eta elaborazio-fitxak) eta prozedura- eta
kalitate-eskuliburuak interpretatzea.
EI2.5 Elaborazio-prozesuko etapa bakoitzaren helburua, izan beharreko kondizioak, kontrolatu beharreko
parametroak eta behar diren ekipoak adieraztea.
EI2.6 Kolektibo berezientzako (zeliakoak, diabetikoak, hipertentsiboak, fenilzetonurikoak, laktosarekiko edo
arrautzarekiko intolerantzia dutenak eta beste batzuk) oreen formulako eta prozesuko desberdintasunak aztertzea eta
justifikatzea.
EI2.7 Pastelgintzako eta pastelgintzako oinarrizko teknikak aipatzea eta deskribatzea.
EI2.8 Elaborazioen azken emaitzak baloratzea, eta akatsak, haien kausak eta neurri zuzentzaileak identifikatzea.
EI2.9 Pastelgintzako eta postregintzako produktuak elaboratzeko hainbat egoeratan:
- Pastelgintzako eta postregintzako eskaintza edo lan-plan jakin batzuetarako behar diren aplikazio
anitzetako oinarrizko elaborazioak identifikatzea.
- Lehengai-beharrak kalkulatzea egin beharreko produktuaren eta kantitatearen arabera.
- Behar duten lehengaiak egokitzea.
- Egin beharreko elaboraziorako behar diren ekipoak eta tresnak aukeratzea.
- Ekoizpen-prozesurako parametro egokiak ezartzea (irabiatze- edo oratze-abiadura, labearen
tenperatura, denbora eta beste batzuk).
- Elaboratutako produktuaren kalitate-estandarrean desbideratzeak hautemanez gero, hartu beharreko
neurri zuzentzaileak zehaztea.
- Higiene eta segurtasun pertsonaleko neurri espezifikoak aplikatzea produktuak manipulatzean eta
ekipoak maneiatzean.
A3: Jenero gordina, erdielaboratua eta pastelgintzako eta postregintzako oinarrizko elaborazioak kontserbatzeko eta
leheneratzeko metodo egokiak identifikatzea eta aplikatzea eta ekipo egokiak erabiltzea.
EI3.1 Lehengaiak, aurreelaborazioak eta oinarrizko elaborazioak biltegiratzeko, kontserbatzeko eta leheneratzeko
leku, metodo eta ekipo egokienak justifikatzea, kontuan izanik esleitutako helburua, izaeragatik dituzten ezaugarriak
eta araudi higieniko-sanitarioa.
EI3.2 Produktu gordinek, erdielaboratuek eta oinarrizko elaborazioek behar dituzten eragiketa osagarrien ezaugarriak
zehaztea, hautatutako metodoaren edo ekipoen arabera, jasotako jarraibideen arabera eta esleitutako xedearen edo
kontsumoaren arabera.
EI3.3 Ekoizpen-prozesuaren etapak eta etorkizunean kontsumitzeko edo geroko elaborazio batean erabiltzeko
kontserbazio-tratamendu bat jaso dezaketen produktuak bereiztea.
EI3.4 Hotza elaborazioetan aplikatzeak zer arazo nagusi dituen ezagutzea, eta azken produktuan hautemandako
anomaliekin edo desberdintasunekin erlazionatzea.
EI3.5 Hotz industriala pastelgintzan eta postregintzan aplikatzeko prozesuetako higiene- eta segurtasun-neurriak
identifikatzea.

Edukiak:
1. Pastelgintzako eta postregintzako elaborazioen aurretiazko eragiketak egitea.
-

Jenero-beharrak hautematea eta kalkulatzea egin beharreko elaborazioen arabera.
Barne-hornikuntza: dokumentazioa formalizatzea eta eragiketak egitea.
Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak, eta emaitza akastunak saihesteko prozesuak.
Pastelgintzako eta postregintzako lehengaiak leheneratzea eta/edo egokitzea.
Horretarako ekipoak identifikatzea eta maneiatzea eta haien kontrol-parametroak.
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2. Pastelgintzako eta postregintzako oinarrizko eragiketak eta teknikak.
- Pastelgintzarekin eta postregintzarekin erlazionatutako hiztegi teknikoa.
- Oinarrizko eragiketak: pisatzea, bolumenak neurtzea, irabiatzea, nahastea, oratzea, gehitzea, bahetzea, egostea
eta frijitzea.
• Deskribapena, ezaugarriak, tipologia, metodoak eta ohiko aplikazioak.
• Gauzatze-prozedurak, kontrolatu beharreko parametroak, saiakuntza praktikoak, emaitzen kontrola eta
balorazioa.
- Oinarrizko teknikak: Moldeak eta latak janztea eta prestatzea, piezak pintatzea, txokolatea epeltzea, arrabola,
espatula, pastelgintzako mahuka eta kukurutxoa maneiatzea.
• Deskribapena, ezaugarriak, tipologia, metodoak eta ohiko aplikazioak.
• Gauzatze-prozedurak, kontrolatu beharreko parametroak, saiakuntza praktikoak, emaitzen kontrola eta
balorazioa.

3. Pastelgintzako eta postregintzako orea eta pastak egitea.
- Ore-moten ezaugarri bereizgarriak.
- Ore-mota nagusiak.
• Hostoreak. Elaborazio nagusiak: milorriak, palmerak, volovanak, kañak, ferrak eta beste batzuk.
• Ore azukredunak. Elaborazio nagusiak: katu-mihiak, tulipak, mahukaz egindako pasta kizkurtuak eta leunak,
pasta ebakiak, briseé pasta gazia (quiche Lorraine) eta gozoa, sablée orea, teilak eta beste batzuk.
• Ore galdarraztatuak. Elaborazio nagusiak: petisuak, kauserak eta txurroak.
• Ore irabiatuak. Elaborazio nagusiak: madalenak, sobaoak, mantekatuak, moldeko bizkotxoa, plantxako
bizkotxoa, trinkoa, paperekoa eta beste batzuk.
• Postregintzako oreak eta beste elaborazio batzuk. Elaborazio nagusiak: Merengeak, aingeru-torradak,
flanak, gorringoak. Erdihotzak: bavaroisak, mousseak, charlotteak, parfaita, krema kataluniarra eta beste
batzuk.
- Pastelgintzako eta postregintzako ore- eta pasta-moten elaborazio-prozesuen oinarriak.
- Formulazioak.
- Elaborazio-prozesuen kontrol-parametroak.
- Anomalia nagusiak, kausak eta zuzenketak.

4. Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosarekiko edo arrautzarekiko intolerantzia
dutenak eta beste batzuk) pastelgintzako eta postregintzako elaborazioak.
- Elikagai-alergia eta -intolerantzia nagusiak identifikatzea.
- Kolektibo berezi horientzako produktuak elaboratzeko fitxa teknikoa eta formulazioa.
- Produktu horiek lortzeko erabiltzen diren puntu nagusiak eta aldaketa teknologiko eta lehengaien aldaketa
nagusiak.
- Anomalia nagusiak, kausak eta zuzenketak.

5. Pastelgintzako eta postregintzako ore eta pasten elaborazioan hotz-teknikak aplikatzea.
-

Elaborazio-formulak eta -prozesuak egokitzea.
Pastelgintza- eta postregintza-produktuak izoztea eta desizoztea.
Pastelgintzako produktuak hoztea.
Ekipo espezifikoak: osaera eta erregulazioa.
Anomalia nagusiak, kausak eta zuzenketak.

2.2. prestakuntza-atala
PASTELGINTZAKO ETA POSTREGINTZAKO ELABORAZIO OSAGARRIAK
Kodea: UF1053
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, pastelgintzako eta
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postregintzako elaborazio osagarriei dagokienez.

Postregintza

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarriak prestatzeko prozesuak egitea, zuzeneko kontsumorako edo
platerak eta produktuak osatzeko balioko dutenak.
EI1.1 Krema-, estaldura-, xarabe-, ziropa-, marmelada-, gelatina-motak, betegarri gozoen eta gazien motak eta
pastelgintzan eta postregintzan erabil daitezkeen beste produktu batzuen motak sailkatzea, eta elaboratu beharreko
produktuekin erlazionatzea.
EI1.2 Krema-, bainu-, betegarri-, xarabe-, ziropa- eta marmelada-mota bakoitzerako eta beste produktu batzuetarako
behar diren osagaiak zehaztea.
EI1.3 Oinarrizko formulak interpretatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu
eta kantitateetara egokitzea.
EI1.4Pastelgintzako eta postregintzako eskaintza edo lan-plan jakin batzuetarako behar diren aplikazio anitzetako
elaborazio osagarriak identifikatzea.
EI1.5 Pastelgintzako eta postregintza produktuen ekoizpen-prozesuko eragiketen segida deskribatzea (fluxudiagrama), eta haietako bakoitzaren helburuak eta xedeak adieraztea.
EI1.6 Kolektibo berezientzako (zeliakoak, diabetikoak, hipertentsiboak, fenilzetonurikoak, laktosarekiko edo
arrautzarekiko intolerantzia dutenak eta beste batzuk) elaborazio osagarrien formulako eta prozesuko
desberdintasunak aztertzea eta justifikatzea.
EI1.7 Behar diren ekipoak elaborazioekin erlazionatzea, eta makina edo ekipo bakoitzerako egokiak diren lankondizioak erregulatzea edo programatzea.
EI1.8 Elaborazio osagarriei lotutako ezaugarriak edo kalitate-parametroak identifikatzea (tenperatura optimoa,
jariakortasuna, harrotzea edo trinkotasuna eta beste batzuk).
EI1.9 Lortutako elaborazioen ezaugarri fisiko eta organoleptikoen desbideratzeak ezagutzea, kausak identifikatzea eta
zuzenketak proposatzea.
EI1.10 Pastelgintzako eta postregintzako produktu osagarriak elaboratzeko hainbat egoeratan:
- Lehengai-beharrak kalkulatzea egin beharreko produktuaren eta kantitatearen arabera.
- Hala behar duten lehengaiak egokitzea (hoztea, heltzea, zaporea ematea eta beste batzuk).
- Egin beharreko elaboraziorako behar diren ekipoak eta tresnak aukeratzea.
- Ekoizpen-prozesurako parametro egokiak ezartzea (osagaiak gehitzeko eta nahasteko ordena, irabiatzeedo oratze-denbora eta abiadura, labearen tenperatura eta labean egoteko denbora, etab.).
- Egindako elaborazio bakoitzaren tenperaturaren, jariakortasunaren, egosketaren, harrotzearen edo
sendotasunaren puntu optimoa zehaztea.
- Elaboratutako produktuaren kalitate-estandarrean desbideratzeak hautemanez gero, hartu beharreko
neurri zuzentzaileak zehaztea.
- Higiene eta segurtasun pertsonaleko neurri espezifikoak aplikatzea produktuak manipulatzean eta
ekipoak maneiatzean.
A2: Pastelgintzako eta postregintzako elaborazioetarako produktu osagarriak kontserbatzeko eta leheneratzeko metodo
egokiak identifikatzea eta aplikatzea eta ekipo egokiak erabiltzea.
EI2.1 Lehengaiak eta elaborazio osagarriak biltegiratzeko, kontserbatzeko eta leheneratzeko leku, metodo eta ekipo
egokienak justifikatzea, kontuan izanik esleitutako helburua, izaeragatik dituzten ezaugarriak eta araudi higienikosanitarioa.
EI2.2 Produktu gordinek, erdielaboratuek eta oinarrizko elaborazioek behar dituzten eragiketa osagarrien ezaugarriak
zehaztea, hautatutako metodoaren edo ekipoen arabera, jasotako jarraibideen arabera eta esleitutako xedearen edo
kontsumoaren arabera.
EI2.3 Ekoizpen-prozesuaren etapak eta etorkizunean kontsumitzeko edo geroko elaborazio batean erabiltzeko
kontserbazio-tratamendu bat jaso dezaketen produktuak zehaztea.
EI2.4 Hotza elaborazioetan aplikatzeak zer arazo nagusi dituen ezagutzea, eta azken produktuan hautemandako
anomaliekin edo desberdintasunekin erlazionatzea.

Edukiak:
1. Pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarrien aurretiazko eragiketak.
-

Jenero-beharrak hautematea eta kalkulatzea egin beharreko elaborazioen arabera.
Barne-hornikuntza: dokumentazioa formalizatzea eta eragiketak egitea.
Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak, eta emaitza akastunak saihesteko prozesuak.
Pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarrietarako lehengaiak leheneratzea eta/edo egokitzea.
Horretarako ekipoak identifikatzea eta maneiatzea eta haien kontrol-parametroak.
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2. Kremen edo betegarri gozoen elaborazioa.
- Krema-mota nagusiak:
• Arrautza duten kremak: pastel-krema, labekatzeko pastel-krema, gorringoa, gurinezkoa eta beste batzuk.
• Krema irabiatuak: almendra-krema, muselina-krema, moka-krema, truka-krema, esnegain harrotua eta beste
batzuk.
• Krema arinak: chantillya, fondanta eta beste batzuk.
- Elaborazio bakoitzeko osagaiak identifikatzea.
- Elaborazioen formulazioa.
- Eragiketa-sekuentzia.
- Harrotze-, irabiatze- eta sendotasun-puntua eta krema bakoitzaren ezaugarriak zehaztea.
- Anomalia eta akats ohikoenak aztertzea. Egin daitezkeen zuzenketak.
- Kontserbazioa eta higiene-arauak.
- Krema-mota bakoitzerako egokiak diren azken produktuak identifikatzea.

3. Betegarri gazien elaborazioa.
Motak: betegarri gazientzako oinarri-kremak, bexamela eta beste batzuk.
Elaborazio bakoitzeko osagaiak identifikatzea.
Elaborazioen formulazioa.
Eragiketa-sekuentzia.
Harrotze-, irabiatze- eta sendotasun-puntua eta elaborazio bakoitzaren ezaugarriak zehaztea.
Anomalia eta akats ohikoenak aztertzea. Egin daitezkeen zuzenketak.
Kontserbazioa eta higiene-arauak.
Krema-mota bakoitzerako egokiak diren produktuak identifikatzea.
Pastelgintzako estalduren elaborazioa:
• Motak: glasatuak, almendra-orezkoak, txokolate-kremazkoak, fruta-distirak eta beste batzuk.
• Elaborazio bakoitzeko osagaiak identifikatzea.
• Elaborazioen formulazioa.
• Eragiketa-sekuentzia.
• Harrotze-, irabiatze- eta sendotasun-puntua eta elaborazio bakoitzaren ezaugarriak zehaztea.
• Anomalia eta akats ohikoenak aztertzea. Egin daitezkeen zuzenketak.
• Kontserbazioa eta higiene-arauak.
• Krema-mota bakoitzerako egokiak diren produktuak identifikatzea.
- Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosarekiko edo arrautzarekiko intolerantzia dutenak eta beste
batzuk) pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarriak.
• Elikagai-alergia eta -intolerantzia nagusiak identifikatzea.
• Kolektibo berezi horientzako produktuak elaboratzeko fitxa teknikoa eta formulazioa.
• Produktu horiek lortzeko erabiltzen diren puntu nagusiak eta aldaketa teknologiko eta lehengaien aldaketa
nagusiak.
• Anomalia nagusiak, kausak eta zuzenketak.

-

4. Pastelgintzako eta postregintzako elaborazio osagarrietan hotz-teknikak aplikatzea.
- Elaborazio-formulak eta -prozesuak egokitzea.
- Pastelgintzako eta postregintzako produktu osagarriak izoztea eta desizoztea.
- Pastelgintzako produktu osagarriak hoztea.
- Ekipo espezifikoak: osaera eta erregulazioa.
- Anomalia nagusiak, kausak eta zuzenketak.
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3. prestakuntza-modulua
POSTREGINTZAKO PRODUKTUAK.
Kodea: MF0710_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
UC0710_2: Orez eta pastaz egindako produktuak, sukaldeko postreak eta izozkiak egitea eta aurkeztea

Iraupena: 180 ordu
3.1. prestakuntza-atala
OREZ ETA PASTAZ EGINDAKO PRODUKTUEN ELABORAZIOA ETA AURKEZPENA
Kodea: UF1096
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, ore eta pastaz

egindako produktuei dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Orez eta pastaz egindako produktuen elaborazio-prozesuak egitea, prozesu bakoitzari dagozkion teknikak aplikatuz.
EI1.1 Orez eta pastaz egindako produktu esanguratsuak elaboratzeko egitura teknikoa deskribatzea, eta elaboraziofaserik garrantzitsuenak, motak eta lortzen diren emaitzak azaltzea.
EI1.2 Lehengaien eta oinarrizko elaborazioen barne-hornikuntzako beharrak hautematea, postregintzako ekoizpenplan jakinei aurre egiteko, eta dagozkien eskaerak betetzea.
EI1.3 Dagozkien ekoizpen-planak egiteko behar diren tresnak, erremintak eta ekipoak identifikatzea, eta egokienak
aukeratzea.
EI1.4 Lortutako produktuak biltegiratzeko/kontserbatzeko metodoak edo tokiak justifikatzea, esleitutako kontsumoa
edo norakoa, ezaugarriak eta araudi higieniko-sanitarioa aintzat hartuz.
A2: Orez eta pastaz egindako produktuentzako dekorazioak diseinatzea eta egitea, eta erakustokiak muntatzea teknika
grafiko eta dekorazio-teknika egokiak aplikatuz.
EI2.1 Dekoratzeko moduak edo motiboak aukeratzea edo pentsatzea, sormena eta irudimena erabiliz.
EI2.2 Bozetoak edo modelo grafikoak egiteko teknika grafiko egokiak aukeratzea.
EI2.3 Diseinuko aldaketak hautematea, tamaina, erabiliko diren lehengaiak, forma, kolorea eta beste alderdi batzuk
aintzat hartuta.
EI2.4 Bozetoak edo modelo grafikoak behar diren teknikak aplikatuz egitea.
A3: Orez eta pastez egindako produktuei akabera emateko eta haiek apaintzeko eragiketak egitea, haien definizioa, egoera
eta, hala badagokio, zerbitzu-mota aintzat hartuta, merkaturatzea ezin hobea izan dadin.
EI3.1 Akabera-beharrak justifikatzea, produktuaren definizioa, zerbitzu-mota, jasotako jarraibideak edo, hala
badagokio, merkaturatzeko modalitatea aintzat hartuta.
EI3.2 Beharrezko dekorazio-eragiketak egitea, aurrez finkatutako kalitate-estandarra betetzen duen produktu amaitua
lortzeko.

Edukiak:
1. Pastelgintzako eta postregintzako ekipoak eta instalazioak.
- Pastelgintzan eta postregintzan erabiltzen diren makina, bateria, tresna eta erreminta espezifikoak. Deskribapena,
sailkapena, kokapena, banaketa eta erabiltzeko eta mantentze-lanetarako prozedurak.
- Ekipoak abiarazteko, erregulatzeko eta gelditzeko prozedurak: oinarriak eta ezaugarriak.
- Ekipo eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak.
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- Hondakinak desagerraraztea.

2. Aplikazio anitzeko oreak eta pastak lortzea
-

Oreak eta pastak lortzeko faseak antolatzea eta sekuentziatzea.
Latak eta moldeak prestatzea.
Oreak eta pasta egostea: labekatzea, frijitzea, zartaginean edo plantxan.
Lortutako produktuak hoztea eta/edo kontserbatzea.

3. Hostoreak.
- Lehengaiak: irina, koipekia, ura eta gatza.
- Hostorea egiteko prozesuaren oinarriak: oratzea, iraultzea, hostorea elaboratzeko metodoa.
- Hostore-motak:
• Hostore arrunta. Hostore inbertitua.
• Hostore azkarra. Erdia/erdia hostorea.
- Hostoreekin egiten diren elaborazio nagusiak: palmerak, begiztak, tututxoak, milorriak eta beste batzuk.

4. Ore irabiatuak edo harrotuak, galdarraztatuak eta azukredunak.
-

Elaborazio-prozesuak.
Ore irabiatuekin egiten diren elaborazio nagusiak:
Lurrunetan egositako bizkotxoak: kaputxina eta bizkotxo inperiala.
Bizkotxo arinak: aparrezkoa edo paperekoa.
Bizkotxo superarinak: xaflak eta biltzeko bizkotxoa.
Bizkotxo astunak: genoarra, Gioconda, frantxipana, errusiarrak, Sacher, madalenak eta beste batzuk.
Choux pasta.
Ore galdarraztatuen elaborazio-prozesua eta oinarria.
Choux orearekin egiten diren pieza nagusiak: esne-gainezko mokadutxoak, aire-kauserak, dukesak, tximistak,
eclairak eta beste batzuk.
Ore azukredunak elaboratzeko prozesu orokorra: osagaiak, teknikak eta jarraitu beharreko urratsak.
Ore azukredunekin egiten diren elaborazio nagusiak:
Mahukaz egiten diren pastak: katu-mihiak, pasta kizkurtuak, te-pastak, txirbilak, kokozko pastak eta beste batzuk.
Pasta lehorrak: sableux orea, ore hautsi gozoa eta gazia, briseé orea, flora orea eta pasta espainiarrak: mazapana,
mantekatuak eta polboroiak.
Baba-au-rhum eta savarin pastak.

5. Ore frijituak.
- Osagaiak eta teknikak.
- Elaborazio-prozesuak.
- Ore frijitu nagusiak:. txurroak, San Espeditoren hezurrak, Orly pasta, pestiñoak eta bartolilloak, loreak eta beste
batzuk.

6. Pastelgintza- eta postregintza-produktuen dekorazioa.
- Pastelgintza- eta postregintza-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.

3.2. prestakuntza-atala
SUKALDEKO POSTREEN ELABORAZIO ETA AURKEZPENA
Kodea: UF1097
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, sukaldeko
postreei dagokienez.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sukaldeko postreen elaborazio-prozesuak egitea, prozesu bakoitzari dagozkion teknikak aplikatuz.
EI1.1 Sukaldeko postreen produktu esanguratsuak elaboratzeko egitura teknikoa deskribatzea, eta elaborazio-faserik
garrantzitsuenak, motak eta lortzen diren emaitzak azaltzea.
EI1.2 Lehengaien eta oinarrizko elaborazioen barne-hornikuntzako beharrak hautematea, postreen ekoizpen-plan
jakinei aurre egiteko, eta dagozkien eskaerak betetzea.
EI1.3 Dagozkien ekoizpen-planak egiteko behar diren tresnak, erremintak eta ekipoak identifikatzea, eta egokienak
aukeratzea.
EI1.4 Lortutako produktuak biltegiratzeko/kontserbatzeko metodoak edo tokiak justifikatzea, esleitutako kontsumoa
edo norakoa, ezaugarriak eta araudi higieniko-sanitarioa aintzat hartuz.
A2: Sukaldeko postreetarako dekorazioak diseinatzea eta egitea, eta erakustokiak muntatzea teknika grafiko eta dekorazioteknika egokiak aplikatuz.
EI2.1 Dekoratzeko moduak edo motiboak aukeratzea edo pentsatzea, sormena eta irudimena erabiliz.
EI2.2 Bozetoak edo modelo grafikoak egiteko teknika grafiko egokiak aukeratzea.
EI2.3 Diseinuko aldaketak hautematea, tamaina, erabiliko diren lehengaiak, forma, kolorea eta beste alderdi batzuk
aintzat hartuta.
EI2.4 Bozetoak edo modelo grafikoak behar diren teknikak aplikatuz egitea.
A3: Sukaldeko postreei akabera emateko eta haiek apaintzeko eragiketak egitea, haien definizioa, egoera eta, hala
badagokio, zerbitzu-mota aintzat hartuta, merkaturatzea ezin hobea izan dadin.
EI3.1 Akabera-beharrak justifikatzea, produktuaren definizioa, zerbitzu-mota, jasotako jarraibideak edo, hala
badagokio, merkaturatzeko modalitatea aintzat hartuta.
EI3.2 Beharrezko dekorazio-eragiketak egitea, aurrez finkatutako kalitate-estandarra betetzen duen produktu amaitua
lortzeko.
A4: Sukaldeko postreen aldaketak probatzea: jeneroaren forma eta zatiketa desberdinak, dekoratzeko beste motibo batzuk,
beste osagai batzuk, zapore-konbinazioak eta bukatzeko moduak.
EI4.1 Informazio eguneratuko iturriak aukeratzea, sukaldeko postreetan alternatibak edo aldaketak lortzeko edo
pentsatzeko, kontuan hartuta haien ezaugarriak eta egungo kontsumo-joerak.
EI4.2 Erabiltzen diren tresnen, jeneroaren zatiketa, forma eta tekniken alternatiba edo aldaketa posibleak, dekoraziomotiboak, beste osagai batzuk, zapore-konbinazioak eta bukatzeko moduak identifikatzea.
EI4.3 Lortutako emaitzak baloratzea, aurrez zehaztutako faktoreen arabera (osagaiak, balio organoleptikoak, forma,
kolorea, dekorazioa, aurkezpena eta abar), eta, dagokionean, jatorrizko elaborazioekin konparatzea.
EI4.4 Lortutako emaitza edo produktu berriek izan lezaketen merkataritza-eskaintza justifikatzea, eta haien
bideragarritasun ekonomikoa eta eskaera potentzialarekiko egokitzapena ebaluatzea.
EI4.5 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea prozesu osoan.

Edukiak:
1. Jatetxe-arloko postreak elaboratzeko zereginen antolaketa.
- Jatetxe-arloko postreak. Deskribapena, ezaugarrien zehaztapena, sailkapenak eta aplikazioak.
- Postreen ekoizpen-prozesuekin lotutako dokumentazioa. Deskribapena eta interpretazioa.
- Postreen ekoizpenaren eta haiek jatetxe-arloan zerbitzatzearen faseak eta ezaugarriak.

2. Fruta-, esne- eta arrautza-oinarriko postreen elaborazioa.
-

Fruta-oinarriko postreak. Deskribapena, azterketa, mota, ezaugarriak, aplikazioak eta kontserbazioa.
Fruta-oinarriko postre nagusiak:
Mazedoniak edo fruta-entsaladak.
Konpotak, fruta egosiak almibarrarekin edo antzekoak eta fruta erreak.
Fruta-tartak: sagar-tarta, marrubi-tarta eta beste batzuk.
Berezko izenak dituzten postreak: Condé abrikotak, flambé banana eta beste batzuk.
Fruta-oinarriko postreak prestatzeko prozedurak.
Elikagai-higieneari eta -segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeri eta ingurumena babesteari buruzko arauak
aplikatzea.
Esne-oinarriko postreak. Deskribapena, azterketa, ezaugarriak, aplikazioak eta ezaugarri nagusien kontserbazioa.
Esne-oinarriko postre nagusiak:
Arroz-esnea, enperatriz erako arroza.
Flanak eta budinak.
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-

Arrautza-esneak.
Krema kataluniarra.
Kremazko soufflea.
Tortillak: ron-tortilla, Alaska tortilla, soufflé-tortilla.
Esne-oinarriko postreak prestatzeko prozedurak.
Elikagai-higieneari eta -segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeri eta ingurumena babesteari buruzko arauak
aplikatzea.

3. Postre frijituak edo zartaginean egiten direnak eta erdihotzak.
- Postre frijituak edo zartaginean egiten direnak. Deskribapena, azterketa, mota, ezaugarriak, aplikazioak eta
kontserbazioa.
- Postre frijitu edo zartaginean egiten diren postre nagusiak:
• Torradak.
• Esne-torrada.
• Krepeak.
• Opil amerikarrak.
- Postre frijituak edo zartaginean egiten direnak prestatzeko prozedurak.
- Elikagai-higieneari eta -segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeri eta ingurumena babesteari buruzko arauak
aplikatzea.
- Erdihotzak. Deskribapena, aplikazioak eta kontserbazioa.
- Postre erdihotz nagusiak:
- Bavaroisak: kremazkoak, frutazkoak edo likorezkoak.
- Charlotteak.
- Mousseak. Txokolate-moussea: krema ingelesezko oinarria edo bonba-pasta; txokolate-mousse gordina edo frutamoussea.
- Mousse-oinarriko tartak.
- Postre erdihotzak lortzeko faseak antolatzea eta sekuentziatzea.
- Postre erdihotzak lortzeko prozedurak.
- Elikagai-higieneari eta -segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeri eta ingurumena babesteari buruzko arauak
aplikatzea.

4. Tartak.
-

-

Tartak. Deskribapena, azterketa, ezaugarriak, aplikazioak eta ezaugarri nagusien kontserbazioa.
Tarta nagusiak:
Gurin-kremazko tartak: moka-tarta, txokolate-tarta eta beste batzuk.
Gorringo-tartak.
Esne-gain oinarriko tartak.
• Trufa-tarta.
• San Marko tarta.
• Baso beltza tarta eta beste batzuk.
Gazta-tarta.
Ijito-besoak.
Berezko izenak dituzten tartak: Sacher, Opera, Santiago eta beste batzuk.
Tartak prestatzeko prozedurak.
Elikagai-higieneari eta -segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeri eta ingurumena babesteari buruzko arauak
aplikatzea.

5. Plateretako postreen aurkezpena pastelgintzako eta postregintzako elaborazioetatik abiatuta.
-

Plateretako postreen aurkezpena eta dekorazioa. Oinarrizko konbinazioak eta arauak.
Egin litezkeen konbinazioak probatzea eta ebaluatzea.
Plateretako postreen dekorazioak eta akaberak gauzatzeko prozedurak.
Elikagai-higieneari eta -segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeri eta ingurumena babesteari buruzko arauak
aplikatzea.

6. Izozkigintzako produktuen kalitatearen hobekuntzan parte hartzea.
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-

Kalitatea ziurtatzea.
Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia.
Kalitate-sistemak ziurtatzea.
Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak, eta emaitza akastunak saihesteko prozesuak.
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3.3. prestakuntza-atala
IZOZKIEN ELABORAZIOA ETA AURKEZPENA
Kodea: UF1098
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, izozkiei

dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Izozkien elaborazio-prozesuak egitea, prozesu bakoitzari dagozkion teknikak aplikatuz.
EI1.1 Izozkigintzako produktu esanguratsuak elaboratzeko egitura teknikoa deskribatzea, eta elaborazio-faserik
garrantzitsuenak, motak eta lortzen diren emaitzak azaltzea.
EI1.2 Lehengaien eta oinarrizko elaborazioen barne-hornikuntzako beharrak hautematea, izozkigintzako ekoizpenplan jakinei aurre egiteko, eta dagozkien eskaerak betetzea.
EI1.3 Dagozkien ekoizpen-planak egiteko behar diren tresnak, erremintak eta ekipoak identifikatzea, eta egokienak
aukeratzea.
EI1.4 Lortutako produktuak biltegiratzeko/kontserbatzeko metodoak edo tokiak justifikatzea, esleitutako kontsumoa
edo norakoa, ezaugarriak eta araudi higieniko-sanitarioa aintzat hartuz.
A2: Izozkigintzako produktuetarako dekorazioak diseinatzea eta egitea, eta erakustokiak muntatzea teknika grafiko eta
dekorazio-teknika egokiak aplikatuz.
EI2.1 Dekoratzeko moduak edo motiboak aukeratzea edo pentsatzea, sormena eta irudimena erabiliz.
EI2.2 Bozetoak edo modelo grafikoak egiteko teknika grafiko egokiak aukeratzea.
EI2.3 Diseinuko aldaketak hautematea, tamaina, erabiliko diren lehengaiak, forma, kolorea eta beste alderdi batzuk
aintzat hartuta.
EI2.4 Bozetoak edo modelo grafikoak behar diren teknikak aplikatuz egitea.
A3: Izozkigintzako produktuei akabera emateko eta haiek apaintzeko eragiketak egitea, haien definizioa, egoera eta, hala
badagokio, zerbitzu-mota aintzat hartuta, merkaturatzea ezin hobea izan dadin.
EI3.1 Akabera-beharrak justifikatzea, produktuaren definizioa, zerbitzu-mota, jasotako jarraibideak edo, hala
badagokio, merkaturatzeko modalitatea aintzat hartuta.
EI3.2 Beharrezko dekorazio-eragiketak egitea, aurrez finkatutako kalitate-estandarra betetzen duen produktu amaitua
lortzeko.
A4: Izozkien elaborazioetan aldaketak probatzea: jeneroaren forma eta zatiketa desberdinak, dekoratzeko beste motibo
batzuk, beste osagai batzuk, zapore-konbinazioak eta bukatzeko moduak.
EI4.1 Informazio eguneratuko iturriak aukeratzea, izozkien alternatibak edo aldaketak lortzeko edo pentsatzeko,
kontuan hartuta haien ezaugarriak eta egungo kontsumo-joerak.
EI4.2 Erabiltzen diren tresnen, jeneroaren zatiketa, forma eta tekniken alternatiba edo aldaketa posibleak, dekoraziomotiboak, beste osagai batzuk, zapore-konbinazioak eta bukatzeko moduak identifikatzea.
EI4.3 Lortutako emaitzak baloratzea, aurrez zehaztutako faktoreen arabera (osagaiak, balio organoleptikoak, forma,
kolorea, dekorazioa, aurkezpena eta abar), eta, dagokionean, jatorrizko elaborazioekin konparatzea.
EI4.4 Lortutako emaitza edo produktu berriek izan lezaketen merkataritza-eskaintza justifikatzea, eta haien
bideragarritasun ekonomikoa eta eskaera potentzialarekiko egokitzapena ebaluatzea.
EI4.5 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea prozesu osoan.

Edukiak:
1. Izozkiak elaboratzeko oinarrizko tresnak, ekipoak eta makinak.
-

Ezaugarrien, funtzioen eta aplikazioen araberako sailkapena eta deskribapena.
Kokapena eta banaketa.
Teknika, prozedura, jarduteko modu eta kontrol bereizgarrien aplikazioa.
Erabiltzen diren makinen ezaugarriak.
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- Pastelgintzako lantegiko tresnak eta erremintak.

2. Izozkiak egiteko gehien erabiltzen diren lehengaiak.
- Lehengai nagusiak:
• Koipeak.
• Esnea eta esnekiak.
• Arrautza-produktuak.
• Frutak.
• Txokolateak eta estaldurak.
• Fruitu lehorrak.
• Azukreak eta askotarikoak.
- Lehengaien edo produktuen ezaugarri organoleptikoen analisia.
- Lehengaien aurkezpen komertzialak eta kategoria komertzialak.
- Lehengaiak haien izaeraren (galkorrak edo ez-galkorrak) arabera banatzea biltegi, hotz-ganbera edo izozkailuetan.
- Lehengaien aplikazioa orez eta pastez egindako produktuen elaborazioan.

3. Izozkiak elaboratzeko lehengaien, aurreelaborazioen eta aplikazio anitzeko oinarrizko
elaborazioen barne-hornikuntzako eta leheneratzeko prozesuen garapena.
- Jeneroen, aurreelaborazioen eta aplikazio anitzeko oinarrizko elaborazioen beharrak hautematea eta kalkulatzea.
- Barne-hornikuntza: dokumentazioa formalizatzea eta eragiketak egitea.
- Jeneroak, aurreelaborazioek eta oinarrizko elaborazioek behar dituzten leheneratze-eragiketak gauzatzea.

4. Izozkiak elaboratzeko oinarrizko teknikak.
- Faseak gauzatzeko prozesuak.
- Pasteurizazioa. Homogeneizazioa.
- Ontzea. Oinarrizko terminologia.
5. Izozkiak.
- Elaborazio garrantzitsuenen sailkapena eta deskribapena:
- Kremazko izozkiak.
- Frutazko izozkiak.
- Sorbeteak.
- Biskuita, izozki perfektuak eta soufflé izoztuak.
- Tarta izoztuak.
- Elaborazio-eskema bereizgarriak: prozesuetako faseak, tresnak, aplikatu beharreko teknikak eta prozedurak,
gauzatzearen arriskuak, emaitzak eta kontrolak.
- Informazio-iturriak eta bibliografia.
- Egin daitezkeen aldaketak justifikatzea eta egitea.

6. Izozkien dekorazioa eta erakusketa.
Akabera- beharrak, elaborazio-motaren, merkaturatzeko modalitatearen eta zerbitzu-motaren arabera.
Oinarrizko konbinazio eta arau organoleptikoak.
Dekorazio-motiboak egitea.
Kolorearen teoria eta balorazioa izozkigintzan.
Kontrastea eta harmonia.
Zaporea, kolorea eta sentsazioak.
Izozkiak beren definizioaren eta aurrez zehaztutako kalitate-estandarren arabera dekoratzeko eta aurkezteko egin
beharreko eragiketak egitea. Egin daitezkeen aldaketak justifikatzea.
- Esperimentazioa eta emaitzen ebaluazioa.
-

7. Izozkigintzako produktuen kalitatearen hobekuntzan parte hartzea.
-
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Kalitatea ziurtatzea.
Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia.
Kalitate-sistemak ziurtatzea.
Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak, eta emaitza akastunak saihesteko prozesuak.

Postregintza

4

4. prestakuntza-modulua:
OSTALARITZAKO SEGURTASUNA, HIGIENEA ETA INGURUMENAREN
BABESA
Kodea: MF0711_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0711_2: Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena

babestekoen arabera jardutea.

Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ostalaritzako jardueraren kalitate higieniko-sanitarioa ziurtatzeko, indarrean dauden eta beharrezkoak diren arau eta
neurriak ezagutzea eta aplikatzea.
EI1.1 Ostalaritzako instalazioekin, lokalekin eta tresnekin erlazionatutako eta nahitaez bete behar diren arau higienikosanitarioak identifikatzea eta interpretatzea.
EI1.2 Ekoizpen- edo zerbitzu-prozesuetan eta -bitartekoetan eta lan-ohituretan higienea ez zaintzeak produktuetan
eta kontsumitzaileen segurtasunean dituen osasun-ondorioak zenbatestea.
EI1.3 Ostalaritzako ekipoek eta instalazioek bete behar dituzten baldintza higieniko-sanitarioak identifikatzea.
EI1.4 Higiene pertsonaleko neurriak identifikatzea eta hartzea, eta edozein elikagai-motaren kontaminazioa eragin
dezaketen jokaera eta jarrera guztiak ezagutzea.
EI1.5 Elikagaien alterazio nagusiak deskribatzea, haien eragileak, jatorria, transmisio-mekanismoak eta ugaltzemekanismoak identifikatuz.
EI1.6 Elikagaien ondoriozko arrisku eta toxiinfekzio nagusiak eta haiek osasunean izan ditzaketen ondorioak
sailkatzea eta azaltzea, eta aldaketekin eta eragileekin erlazionatzea.
EI1.7 Ostalaritzako jardueran hondakinak kudeatzeko eta botatzeko sistema eta prozedura egokiak azaltzea.
EI1.8 Garbiketa-tratamenduak —desinfektatzea, esterilizatzea, intsektuak eta arratoiak hiltzea eta abar— eta haiek
erabiltzeko baldintzak identifikatzea, sailkatzea eta konparatzea.
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko
kasu praktikoetan:
- Egin behar diren higiene eta jokabide pertsonaleko ekintza guztiak identifikatzea.
- Erabil daitezkeen produktu eta tratamenduak hautatzea.
- Kontrolatu beharreko parametroak finkatzea.
- Behar diren ekipoak zerrendatzea.
- Higienizazio-prozesuaren maiztasuna ezartzea.
- Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko beharrezko lanak egitea.
A2: Ostalaritzako ingurumen-arazoak eta sortzen diren hondakinen kontrola ebaluatzea.
EI2.1 Sortzen diren hondakin-motak sailkatzea, jatorria, egoera, birziklatzea eta arazteko beharra aintzat hartuz.
EI2.2 Hondakinek, kutsatzaileek eta ostalaritza-jarduerek sortutako beste eraso batzuek ingurumenean eragiten
dituzten ondorioak ezagutzea.
EI2.3 Ostalaritza-prozesuen eta hondakin-arazketako prozesuen ingurumen-eragina kontrolatzeko aukera zer
parametrok emango duten ezagutzea.
EI2.4 Ostalaritzan ingurumena babesteko har daitezkeen neurriak hierarkizatzea.
EI2.5 Hondakinak biltzeko, hautatzeko, birziklatzeko, arazteko, ezabatzeko eta isurtzeko teknikak deskribatzea.
A3: Segurtasun-neurriak hartzea eta ostalaritzako jardueretako lan-egoera guztietan betetzen direla ziurtatzea.
EI3.1 Ostalaritzako jardueretan aplikatu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak eta segurtasunerako arriskufaktoreak eta -egoerak aztertzea.
EI3.2 Araudian eta segurtasun-planetan dauden gai hauei buruzko alderdirik garrantzitsuenak interpretatzea:
langilearen eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta arduren banaketa, prebentzio-neurriak,
seinaleztapenak, postu bakoitzerako arau espezifikoak, istripu eta larrialdietarako jardunbideak.
EI3.3 Ostalaritzako arriskurik garrantzitsuenak identifikatzea, eta alderdi hauetan aplikatu beharreko segurtasunneurriak aztertzea: lokalaren eta instalazioen diseinua; ingurune-kondizioak; lanpostuaren, inguruaren eta
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zerbitzatzeko lekuaren egoera; makinen segurtasun- eta babes-neurriak; arrisku-egoeren eta larrialdien
seinaleztapena; norbera babesteko ekipoak; toxikotasuna edo arriskugarritasuna; eta produktuen erabilera egokia.
EI3.4 Larrialdi-egoeretan eta istripuak gertatzen direnean erabil daitezkeen jardun-jarraibideak identifikatzea eta
aplikatzea, hala nola suteen aurkako ekipoen erabilera, kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurak, oinarrizko osasunteknikak eta lehen laguntzakoak eta larrialdi- eta ebakuazio-planak.
A4: Urak eta energia-iturriek duten garrantzia baloratzea, eta ostalaritzan eraginkortasunez erabiltzeko neurriak
identifikatzea.
EI4.1 Ostalaritza-establezimendu bateko energia-iturrien erabilera erlazionatzea.
EI4.2 Energia berriztagarrien erabilera eta haiek ostalaritza-establezimendu batean izan ditzaketen aukerak
ezagutzea.
EI4.3 Ostalaritza-establezimendu bateko instalazio elektrikoak, gas-instalazioak eta bestelakoak identifikatzea, baita
disfuntzioak izan ditzaketen puntu kritikoak ere.
EI4.4 Ostalaritza-establezimendu bateko ur- eta energia-kontsumoko jardunbide egokiak aztertzea, eta kontsumoa
murriztu dezaketen ekintzak identifikatzea.
EI4.5 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen programa baten ezaugarriak zehaztea.
EI4.6 Urak tratatzeko metodoak identifikatzea eta baloratzea.
EI4.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten ostalaritza-establezimenduen kasu praktikoetan:
- Ura eta energia eraginkortasunez erabiltzeak duen ondorio ekonomikoa baloratzea.
- Ura eta energia aurrezteko programa bat eta haren segimendua egiteko eta hura kontrolatzeko neurriak
azaltzea.
- Ura eta energia aurreztean eragina izan dezaketen neurriak zerrendatzea.

Edukiak:
1. Elikagaien higienea, segurtasuna eta manipulazioa
- Jarduerari aplikatu beharreko higiene-araudi orokorra.
- Elikagaiak hondatzea eta kontaminatzea: Kontzeptuak. Kausak. Faktore lagungarriak.
- Elikagaien kontaminazio-iturriak:
• Fisikoak.
• Kimikoak eta biologikoak.
- Bakterioen hazkuntza errazten duten faktore nagusiak.
- Garbiketa eta desinfekzioa; kontzeptuak bereiztea; aplikazioak.
- Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak: motak eta eskakizunak.
- Kalitate higieniko-sanitarioa: kontzeptuak eta aplikazioak.
- Autokontrola: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisirako sistemak.
- Higiene-jardunbide zuzenen gidak. Aplikazioak.
- Elikadura eta osasuna:
• Elikagaiak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak.
• Elikagai bidez transmititzen diren gaixotasunak: motak eta kontzeptuak.
• Elikadura bidezko transmisioko gaixotasunen prebentzioan enpresak duen erantzukizuna.
- Langile manipulatzaileak:
• Elikagai-manipulatzaileentzako eskakizunak.
• Araudia.
• Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak, neurriak, materialak eta aplikazioak.
• Baimendutako lan-jantziak eta -ekipoak.
• Keinuak.
• Zauriak eta haien babesa.
• Elikagaien manipulatzailearen jarrerak eta ohiturak hartzea.
• Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokien garrantzia.

2. Ostalaritzako instalazioen eta ekipoen garbiketa
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Garbitasunaren kontzeptua eta mailak.
Ekipo eta instalazioen higiene-baldintza orokorrak.
Garbiketa-prozesuak: desinfektatzea, esterilizatzea, intsektuak hiltzea eta arratoiak hiltzea.
Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak:
• motak, sailkapena.
• Erabilera-ezaugarri nagusiak.

Postregintza

• Biltegiratzeko arauak eta segurtasun-neurriak.
• Zehaztapenak interpretatzea.
- Garbiketa-sistemak, -metodoak eta -ekipoak:
• Oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak.
• Ohiko prozedurak: motak eta gauzatzea.
- Eremuak edo ekipoak isolatzeko eta seinaleztatzeko teknikak.

3. Ostalaritzako jardueraren ingurune-eragina
- Inpaktu-agenteak eta -faktoreak.
- Hondakinen tratamendua:
• hondakinak eta zaborrak maneiatzea.
• Sortutako hondakin-motak.
• Hondakin solidoak eta ontziak.
• Atmosferarako emisioak.
• Likido-isurketak.
- Aplikatu beharreko ingurumen-babesari buruzko araudia.
- Beste prebentzio- edo babes-teknika batzuk.

4. Ostalaritza-establezimenduetako uraren eta energiaren kudeaketa
-

Ur-kontsumoa. Uraren erabilera eraginkorreko ingurumen-jardunbide egokiak.
Energia-kontsumoa.
Energia-aurrezpena eta -alternatibak.
Energiaren erabilera eraginkorreko ingurumen-jardunbide egokiak.

5. Ostalaritza-establezimenduetako ekoizpen-prozesuetako ingurumen-jardunbide egokiak
-

Erosketak eta hornikuntza.
Elikagaien eta edarien elaborazioa eta zerbitzua.
Garbiketa, garbitegia eta mihiseria.
Harrera eta administrazioa.
Mantentze-lanak.

6. Ostalaritzako segurtasuna eta larrialdi-egoerak
- Segurtasuna: Arrisku-faktore eta -egoerarik ohikoenak.
- Segurtasun-arau espezifikoak identifikatzea eta interpretatzea.
- Ostalaritzako lokal, instalazio, altzari, ekipo eta makina eta material txiki bereizgarriek bete beharreko segurtasunbaldintza espezifikoak.
- Prebentzio- eta babes-neurriak:
• Instalazioetan. Makinak, ekipoak eta tresnak erabiltzean.
• Norberaren segurtasunerako ekipamendua. Babes-jantziak: motak, egokitzea eta araudia.
- Larrialdi-egoerak:
• Jarduera-, ohar- eta alarma-prozedurak.
• Suteak. Gas-ihesak. Ur-ihesak edo uholdeak.
• Larrialdi- eta ebakuazio-planak. Lehen laguntza.

5

5. prestakuntza-modulua:
POSTREGINTZAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0229
Iraupena: 80 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Postregintzako eskaintzak prestatzen parte hartzea, eta haien desberdintasunak ikustea.
EI1.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan establezimendu-mota baterako, behar diren datuak izanda,
egiteko hauetan parte hartzea:
- Behar tipoen ondoriozko aldagaiak —dietetikoak, ekonomikoak, aukerari nahiz gustuei dagozkienak eta
postregintzako eskaintzak prestatzeko aintzat hartu behar diren beste batzuk— identifikatzea eta
aztertzea.
- Postregintzako eskaintza dietetikoki orekatuak, askotarikoak eta kalitatekoak osatzea, eta modu eta
termino egokietan eta ezarritako helburu ekonomikoekin dat etorriz aurkeztea.
A2: Elikagaien eta edarien ezaugarriak bereiztea, postregintzako eskaintza jakin batzuk aintzat hartuz.
EI2.1 Ezaugarriak behar bezala definituta dauzkaten postregintzako eskaintza jakin batzuetatik abiatuta eta behar
diren datuak izanik:
- Elikagaien eta edarien hornikuntza-beharrak identifikatzea.
- Hautatutako elikagaien eta edarien ezaugarriak aztertzea.
- Postregintzako eskaintza askotarikoak eta kalitatekoak ezartzea, finkatutako helburu ekonomikoekin bat
etorriz.
A3: Lehengaien kostuak kalkulatzen laguntzea, haiei lotutako postregintzako eskaintzen prezioak zenbatesteko.
EI3.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten postregintzako zenbait eskaintzatatik abiatuta:
- Postregintzako produktuen eta lehengaien kostuak lortzea, kalkuluak behar bezala eginez, eta zer
dokumentu kontsultatu diren adieraztea.
- Dokumentazio espezifikoa formalizatzea.
- Postregintzako eskaintzaren prezioak finkatzea.
EI3.2 Dauden bulegotika-baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea.
EI3.3 Dokumentazioa eta informazioa kontserbatzean segurtasunak duen garrantzia baloratzen parte hartzea,
zorroztasunez tratatuz.
A4: Jeneroaren barne-hornikuntzako prozesua antolatzen parte hartzea, ekoizpen-plan jakinen arabera.
EI4.1 Jenero-hornikuntza araudi higieniko-sanitarioaren arabera eta aurrez ezarritako ordenan eta denboran egitea.
EI4.2 Manipulazio-eragiketetarako eta barne-garraioko eragiketetarako baliabide egokiak erabiltzea, produktuak ez
hondatzeko eta laneko eta segurtasuneko kondizioak ez aldatzeko.
EI4.3 Gero pastelgintzako eta postregintzako elaborazioetan erabili ahal izateko jeneroak behar dituen leheneratze
eta/edo egokitze-eragiketak egitea.
EI4.4 Jeneroa eta oinarrizko elaborazioak jartzeko lekua justifikatzea, kontuan izanik haiei esleitutako helburua,
jasotako jarraibideak eta araudi higieniko-sanitarioa.
A5: Pastelgintzako eta postregintzako produktuak egiteko beharrezkoak diren aplikazio anitzeko oinarrizko oreak eta pastak
prestatzeko prozesuan parte hartzea.
EI5.1 Pastelgintzako eta postregintzako produktuetarako aplikazio anitzeko oinarrizko elaborazioak eta antzekoak
egiteko behar diren tresnak, erremintak eta ekipoak hautatzea.
EI5.2 Hala eskatzen duten produktuen tratamendu termikoa (labekatzea, frijitzea, etab.) egiteko kondizioetan
prestatzea eta maneiatzea ekipoak.
EI5.3 Eragiketa bakoitzean lortutako emaitzen arabera, neurri zuzentzaile posibleak erabakitzea, aurrez ezarritako
kalitate-mailak lortzeko.
EI5.4 Metodoak aplikatzea, eta oreak, pastak eta lortutako oinarrizko beste elaborazio batzuk kontserbatzeko lekuak
esleitzea, kontuan izanik haiei esleitutako helburua eta kontsumoa, izaeragatik dituzten ezaugarriak eta araudi
higieniko-sanitarioa.
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A6: Pastelgintzarako eta postregintzarako aplikazio anitzeko elaborazio osagarriak, zuzeneko kontsumorako edo platerak
eta produktuak osatzeko balioko dutenak —hala nola xarabeak, ziropak, marmeladak, estaldurak, gelatinak, fondanta,
pralinea, krokantea, betegarri gozoak eta gaziak (krema, trufa, esne-gaina, txarkuteria eta goarnizio gaziak)—, prestatzeko
prozesuan parte hartzea, oinarrizko tekniken arabera.
EI6.1 Elaborazioak egin behar diren kondizioak eta kontrolatu beharreko parametroak edukitzea.
EI6.2 Osagaiak nahasteko ordena eta modu egokia deskribatzea.
EI6.3 Garai eta modu egokian aldatzea heltzeko, zaporea emateko edo egokitzeko aldi bat behar duten produktuak.
EI6.4 Elaborazioen tenperaturaren, jariakortasunaren, egosketaren, harrotzearen edo sendotasunaren puntu optimoa
zehaztea.
EI6.5 Elaborazio bakoitzarentzako egokienak diren hozte- eta kontserbatze-kondizioak aplikatzea

Postregintza

A7: Jenero gordinak, erdielaboratuak eta pastelgintzako eta postregintzako produktuak prestatzeko oinarrizko elaborazioak
kontserbatzeko eta leheneratzeko metodo zehatzak erabiltzen laguntzea, eta horretarako ekipoekin behar bezala lan egitea.
EI7.1 Lehengaiak, aurreelaborazioak eta oinarrizko elaborazioak biltegiratzeko, kontserbatzeko eta leheneratzeko
toki, metodo eta ekiporik egokienak justifikatzea, esleitutako helburua edo kontsumoa, izaeraren ondoriozko
ezaugarriak eta araudi higieniko-sanitarioa aintzat hartuz.
EI7.2 Produktu gordinek, erdielaboratuek eta oinarrizko elaborazioek behar dituzten eragiketa osagarrien ezaugarriak
zehaztea, hautatutako metodoaren edo ekipoen arabera, jasotako jarraibideen arabera eta esleitutako xedearen edo
kontsumoaren arabera.
EI7.3 Ekoizpen-prozesuaren etapak eta etorkizunean kontsumitzeko edo geroko elaborazio batean erabiltzeko
kontserbazio-tratamendu bat jaso dezaketen produktuak bereiztea.
EI7.4 Hotza elaborazioetan aplikatzeak zer arazo nagusi dituen ezagutzea, eta azken produktuan hautemandako
anomaliekin edo desberdintasunekin erlazionatzea.
EI7.5 Lehengaiak, aurreelaborazioak eta oinarrizko elaborazioak kontserbatzeko, leheneratzeko eta ontziratzeko
eragiketak egitea, haien egoera eta hautatutako metodo eta ekipoak aintzat hartuta, ordena egoki bati jarraituz, eta
jasotako argibideak eta araudi higieniko-sanitarioa betez.
EI7.6 Ezarritako kontrol-arauak aplikatzea, eragiketa bakoitzaren bitarteko emaitzak eta azken emaitzak ebaluatzeko,
eta, hala, aurrez zehaztutako kalitate-maila duten azken produktuak lortzeko.
A8: Orez eta pastaz egindako produktuen, sukaldeko postreen eta izozkien elaborazio-prozesuetan parte hartzea, prozesu
bakoitzari dagozkion teknikak aplikatuz.
EI8.1 Lehengaiek eta oinarrizko elaborazioek behar dituzten leheneratze-eragiketak egitea, eta emaitzak kontrolatzea,
prozesuan sortzen diren seinaleak edo informazioa oinarritzat hartuta.
EI8.2 Postregintzako produktuak elaboratzeko behar diren eragiketak oinarrizko errezetei edo haien ordezko
prozedurei jarraikiz egitea.
EI8.3Elaborazio bakoitzean lortutako emaitzen arabera, neurri zuzentzaileak proposatzea, aurrez zehaztutako
kalitate-maila lortzeko.
EI8.4 Sukaldeko postreak eta izozkiak egiteko teknika berritzaileak aplikatzea, eta haien printzipioak, aplikazioak eta
lortzen diren emaitzak azaltzea.
A9: Postregintzako produktuetarako dekorazioak diseinatzen eta egiten parte hartzea, eta erakustokiak muntatzea teknika
grafiko eta dekorazio-teknika egokiak aplikatuz.
EI9.1 Aukeratutako dekorazio-teknika aplikatzeko eta aurrez diseinatutako dekorazio-motiboa egiteko egokiak diren
sukaldaritza-jeneroak eta gainerako materialak hautatzea.
EI9.2 Dekorazio-motiboak diseinatutako eredu grafikoari edo beste inspirazio-iturri batzuei jarraikiz egitea.
EI9.3 Postregintzako produktuak erakustokietan jartzea, zaporea, tamaina, kolorea, produktuaren izaera eta
kontserbazio-tenperatura irizpidetzat hartuz eta sentsibilitatea eta gustu artistikoa erakutsiz.
EI9.4 Beharrezko dekorazio-eragiketak egitea, aurrez finkatutako kalitate-estandarra betetzen duen produktu amaitua
lortzeko.
A10: Ostalaritzako jardueraren kalitate higieniko-sanitarioa eta segurtasunekoa ziurtatzeko, indarrean dauden eta
beharrezkoak diren arau eta neurriak ezagutzen eta aplikatzen parte hartzea.
EI10.1 Higiene pertsonaleko neurriak identifikatzea eta hartzea, eta edozein elikagai-motaren kontaminazioa eragin
dezaketen jokaera eta jarrera guztiak ezagutzea.
EI10.2 Egin behar diren higiene eta jokabide pertsonaleko ekintza guztiak identifikatzea.
EI10.3 Erabil daitezkeen produktu eta tratamenduak hautatzea.
EI10.4 Kontrolatu beharreko parametroak finkatzea.
EI10.5 Behar diren ekipoak zerrendatzea.
EI10.6 Higienizazio-prozesuaren maiztasuna ezartzea.
EI10.7Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko beharrezko lanak trebetasunez egitea.
EI10.8 Larrialdi-egoeretan eta istripuak gertatzen direnean erabil daitezkeen jardun-jarraibideak identifikatzea eta
aplikatzea, hala nola suteen aurkako ekipoen erabilera, kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurak, oinarrizko osasunteknikak eta lehen laguntzakoak eta larrialdi- eta ebakuazio-planak.
A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI11.1 Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
EI11.2 Laneko argibideak interpretatzea eta aurrera eramatea.
EI11.3 Enpresako prozedurak eta barne-arauak errespetatzea.
EI11.4 Lan-eremua behar bezain garbi eta txukun mantentzea.
EI11.5 Egiten den lanaz arduratzea.
EI11.6 Lan profesional ona egin dela erakustea.
EI11.7 Lantaldean aktiboki parte hartzea.
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EI11.8 Une bakoitzean pertsona egokiarekin eraginkortasunez komunikatzea, erakundeak zehaztutako kanalak
errespetatuz.
EI11.9 Informazioa argi, ordenatuta, egituratuta eta zehatz transmititzea pertsona egokiari une bakoitzean.
EI11.10 Aukerak proposatzea, emaitzak hobetzeko.
EI11.11 Bere jarduerarekin erlazionatutako gorabeherak konpontzeko nolabaiteko autonomia erakustea.
EI11.12 Azkar jokatzea egoera gatazkatsuetan.
EI11.13 Aldaketak ulertzeko malgutasuna erakustea.
EI11.14 Kontzeptu edo prozedura berriak ikastea, eta prestakuntzari eraginkortasunez probetxu ateratzea,
eskuratutako ezagutza erabiliz.
EI11.15 Erantzukizunez jokatzea arrakastak lortutakoan eta akatsak edo porrot egindakoan.

Edukiak:
1. Postregintzako eskaintzen diseinua.
- Establezimendu desberdinetan, postregintzako eta pastelgintzako eskaintzarik ohikoenak egitea.
- Hainbat eskaintza-mota egitea. Kategoria desberdinetako establezimenduetarako, sektore desberdinetarako eta
urtaro desberdinetarako produktu-katalogoak egitea.
- Postregintza eta pastelgintza dietetikoko eskaintzak egitea.

2. Lehengaien erabilera.
- Urtaro bakoitzeko elikagairik adierazgarriak bereiztea.
- Hainbat jatorritako produktuak erabiltzea: frutak, espezieak, ongailuak, kakaoak, kafeak eta bestelakoak.
- Hainbat produkturen zehaztapen teknikoen fitxak betetzea.

3. Kontsumoen eta kostuen kontrola.
- Elikagaien kalitatea kontrolatzea.
- Elikagai hauen kalitatea eta kontserbazio-egoera bereiztea: frutak, esnekiak, estaldurak, irinak, aditiboak,
espezieak eta beste batzuk.
- Kontsumoa kontrolatzeko inprimakiak erabiltzea.
- Era askotako postreak eta pastelak baloratzea.

4. Sukaldaritza-jenero eta -produktuen leheneratzea.
- Produktu prestatuak leheneratzea.
- Pastelgintzako lehengaiak, produktu prestatuak, aurreelaborazioak eta oinarrizko elaborazioak, produktu izoztuak
eta kontserbak leheneratzeko prozedurak aplikatzea.

5. Aplikazio anitzeko elaborazio osagarriak egitea.
- Xarabeak, ziropak, marmeladak, estaldurak, gelatinak, kremak, betegarri gozoak eta gaziak eta bestelako batzuk
elaboratzea.
- Elaboratzeko eta/edo prestatzeko teknika desberdinak aplikatzea.
- Pastelak eta/edo postreak egitea eta aurkeztea.
- Lantegiko makinak eta ekipoak erabiltzea.
- Aplikazio anitzeko oinarrizko oreak eta pastak egitea.
- Prestakuntza-eremuko ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak erabiltzea.
- Hainbat prestaketa-teknika eta aldaera aplikatuz (adibidez, frijitzea eta labekatzea) eta hainbat diseinu eta formatu
aplikatuz egitea eta aurkeztea oreak eta pastak.
- Kontserbatze-metodoak geroko erabilera edo xedea oinarritzat hartuta hautatzea.

6. Sukaldeko postreak eta izozkiak elaboratzea, eta akaberak egitea.
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Postreak eta izozkiak elaboratzea.
Hainbat elaborazio-prozedura eta egosketa-metodo aplikatzea.
Postreak egitea eta aurkeztea.
Lantegiko makinak eta ekipoak erabiltzea.
Postreak platerean muntatzea.
Postre-orga eta beira-arasak muntatzea eta dekoratzea.
Teknologia berriak aplikatzea.
Tresna, erreminta eta makina berriak erabiltzea.

Postregintza

7. Segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
- Araudi higieniko-sanitarioa, segurtasun-araudia eta elikagaien manipulazioko araudia betetzea.
- Jeneroa eta sukaldaritza-elaborazioak biltegiratzeko eta manipulatzeko prozesuetan, energia aurrezteko eta
ingurumena zaintzeko neurriak errespetatzea.

8. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
-

Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Postregintza

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0709_2
Postregintzako eskaintzak,
barne-hornikuntza eta
kontsumoen kontrola

MF0306_2
Pastelgintzarako eta
postregintzarako oinarrizko
elaborazioak

MF0710_2
Postregintzako produktuak
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BEHARREZKO AKREDITAZIOA

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat
• Jatetxe-arloko zerbitzu-zuzendaritzako
goi-mailako teknikaria
• Sukaldaritza-zuzendaritzako goi-mailako
teknikaria.
• Elikagai-industriako prozesuetako eta
kalitateko goi-mailako teknikaria.
• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko
jatetxeen lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila.
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat
• Jatetxe-arloko zerbitzu-zuzendaritzako
goi-mailako teknikaria
• Sukaldaritza-zuzendaritzako goi-mailako
teknikaria.
• Elikagai-industriako prozesuetako eta
kalitateko goi-mailako teknikaria.
• Aplicar métodos sencillos para la gestión
y control de la calidad de los servicios
prestadosOstalaritza eta Turismoa
lanbide-arloko jatetxeen lanbide-eremuko
eta elikagai-industria lanbide-arloko
opilgintza, pastelgintza, gozogintza eta
errotaritza lanbide eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Jatetxe-arloko zerbitzu-zuzendaritzako
goi-mailako teknikaria
• Sukaldaritza-zuzendaritzako goi-mailako
teknikaria.
• Elikagai-industriako prozesuetako eta
kalitateko goi-mailako teknikaria.

GAITASUN-ATALAREN
EREMUAN
BEHAR
DEN
ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

Postregintza

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

MF0711_2
Ostalaritzako segurtasuna,
higienea eta ingurumenaren
babesa

• Lizentziaduna: Elikagaien Zientzia eta
Teknologia. Medikuntza eta Kirurgia.
Biologia. Biokimika. Kimika. Enologia.
Farmazia. Medikuntza. Albaitaritza.
Ingurumen Zientziak. Itsas Zientziak.
• Ingeniari agronomoa.
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa,
Nekazaritzaren eta Elikagaien
Industrietako espezialitatekoa.
• Giza Nutrizioan eta Dietetikan
diplomaduna.

Nahitaezkoa da
titulazioaren baldintza

1 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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (M2) / 15 IKASLE

AZALERA (M2) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Pastelgintzako lantegia

130

130

Ekonomatoa eta upeltegia

20

20

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

4. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

X

X

Pastelgintzako lantegia

X

X

X

Ekonomatoa eta upeltegia

X

X

X

5. M
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PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

EKIPAMENDUA

- Errotuladorez idazteko arbelak
- Ikus-entzunezko ekipoak
- Orri birakariak
- Ikasgelako materiala
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
- 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.

Pastelgintzako lantegia

- 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.
- Zakote-ebakigailua.
- Tenperatura-eraisgailua.
- Huts-makina.
- 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: garbiketaeremua, 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
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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,

Postregintza

harigailua, hauts-kaxa, mahukak, ahalmen-neurriak, tarta-oinak,
arraspagailuak, zartaginak, bahea, guraizeak, askotariko altuera eta
diametrotako moldeak, adarra...

Ekonomatoa eta upeltegia

- Apalak.
- Hozte-ganbera.
- Armairu-formako izozkailua.

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
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
–
–
–
–
–

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana
25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea,
ezartzen den araudiaren arabera.
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