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Elikagaien Industriak - INA
LANBIDE KUALIFIKAZIOA
INA172_1 Elikagaien industriako elaborazioko laguntzalanak
INA173_1 Elikagaien industriako mantentze eta barne
garraioko laguntza-lanak

LH-KO TITULUA

INAD0108 Elikagaien industriako elaborazio-eragiketa osagarriak
Elikagaien industrietako oinarrizko profesionala 1

INA015_2 Ogi eta opilgintza
INA107_2 Pastelgintza eta Konfiteria

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA

INAQ0108 Elikagaien industriako mantentze eta barne garraioko
laguntza-lanak
INAF0108 Ogi eta opilgintza

Okintza, gozogintza eta konfiteriako teknikaria

INAF0109 Pastelgintza eta konfiteria

HOT223_2 Gozogintza
INA108_2 Garagardogintza

INAH0210 Garagardogintza

INA236_2 Freskagarrien eta edateko ur ontziratuen
elaborazioa

INAH0310 Freskagarrien eta edateko ur ontziratuen elaborazioa

INA238_2 Kafe-produktuen eta kafe-suzedanoen
fabrikazioa

INAD0110 Kafe-produktuen eta kafe-suzedanoen fabrikazioa

INA013_2 Oliba-olioen lortzea
INA174_2 Ardoak eta likoreak elaboratzea
INA103_2 Landare-kontserben fabrikazioa
INA106_2 Kontsumoko esneen eta esnekien elaborazioa

INAK0109 Oliba-olioak lortzea

Oliba-olio eta ardoen teknikaria

INAH0109 Ardoak eta likoreak elaboratzea

Elikagaiak elaboratzeko teknikaria 2

INAV0109 Landare-kontserben fabrikazioa
INAE0209 Kontsumoko esneen eta esnekien elaborazioa

INA012_2 Gaztandegiak

INAE0109 Gaztandegiak

INA104_2 Harategi-lanak eta haragikien elaborazioa

INAI0108 Harategi-lanak eta haragikien elaborazioa

INA014_2 Animaliak hiltzea, prestatzea eta zatikatzea

INAI0208 Animaliak hiltzea, prestatzea eta zatikatzea

INA109_2 Arrain-lanak eta arrainkien eta akuikulturako
produktuen elaborazioa

INAJ0109 Arrain-lanak eta arrainkien eta akuikulturako produktuen
elaborazioa

INA105_2 Azukregintza

INAD0109 Azukregintza
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INA175_2 Hazi-olioen eta koipeen lorpena

INAK0209 Hazi-olioen eta koipeen lorpena

INA235_2 Animalia-elikadurarako produktugintza

INAD0210 Animalia-elikadurarako produktugintza

INA176_3 Kontserben eta landare-zukuen industriak
INA177_3 Zerealen deribatuen eta gozokien industriak
INA178_3 Arrantzaren eta akuikulturaren produktuen
industriak

Elikagaien industriako prozesuetako eta kalitateko
goi-mailako teknikaria

INA180_3 Esne-industriak
INA239_3 Harakintza-industriak
INA016_3 Enoteknia
INA240_3 Mahatsetik eta ardotik eratorritako industriak

INAI0109 Harakintza-industriak
Mahastizaintzako eta ardogintzako goi-mailako
teknikaria

1

INAH0209 Enoteknia

Taulan agertzen den kualifikazioaz gain, titulu honen profilak ondorengo lanbide kualifikazioak hartzen ditu bere baitan: Industria eta laborategi kimikoetako eragiketa lagungarriak eta biltegiko eragiketak
QUI405_1 eta Biltegiko jarduera osagarriak COM411_1.
2
Taulan adierazitako bi kualifikazio osoez gain, “Harategia eta haragi-produktuen elaborazioa” INA104_2 kualifikazioko bi konpetentzia – atal ditu barnean eta “Arrandegia eta arrantzaren eta akuikulturaren
ondoriozko produktuen elaborazioa” INA109_2 kualifikazioko beste bi konpetentzia – atal ditu
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