
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Kontsumitzailearentzako zerbitzuak 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCI0112) LAGUNTZA-TXAKURREN HEZIKETA (990/2013 ED) 

KONPETENTZIA OROKORRA: Laguntza-txakurrak hautatzea, trebatzea eta atxikitzea desgaitasunak dituzten pertsonentzako teknika espezifikoak erabilita, eta aintzat hartuta, beti, irisgarritasuneko araudia, lan-arriskuak eta 

animaliaren ongizatea. 

Maila 
Erreferentziako 

 lanbide-prestakuntza 
Konpetentzia-atalak 

Arloarekin lotutako zereginak eta 

lanpostuak 

3 
SSC610_3 LAGUNTZA-TXAKURREN 
HEZIKETA (1035/2011 ED, abuztuaren 
4koa) 

UC2016_3 
Txakurkumeak hautatzea, prestatzea eta/edo hazkuntza-lerrotik kanpoko txakurrak 
barneratzea, laguntza-txakur izateko heziketa jaso dezaten. 

 5893.1017 Txakurren trebatzailea 

 Laguntza-txakurren trebatzailea. 

 Txakurren hezitzaile-trebatzailea. 

 Itsu-txakurren trebatzailea. 

 Zerbitzu-txakurren hezitzailea. 

 Gor-txakurren trebatzailea. 

 Abisu-txakurren trebatzailea. 

 Autismoaren espektroko nahasmenduak dituzten 
pertsonentzako txakurren trebatzailea. 

 Txakurren irakaslea. 

UC1741_2   Oinarrizko trebatze-tekniken bidez heztea txakurra. 

UC2017_3 
Gor-txakurrak trebatzea eta haien atxikimendua lantzea, ikusmen-desgaitasunak 
dituzten pertsonekin ibiltzeko. 

UC2021_3 
Txakurrak trebatzea eta haien atxikimendua lantzea, autismoaren espektroko 
trastornoak dituzten pertsonekin 
ibiltzeko. 

UC2019_3 
Abisu-txakurrak trebatzea eta haien atxikimendua lantzea, desgaitasunak eta 
zentzumenen deskonexioa dakarten krisi 
errepikatuak dituzten pertsonekin ibiltzeko. 

UC2020_3 
Zerbitzu-txakurrak heztea eta haien atxikimendua lantzea, desgaitasun fisikoa duten 
pertsonekin ibiltzeko. 

UC2018_3 
Gor-txakurrak heztea eta haien atxikimendua lantzea, entzumen-desgaitasuna 
duten pertsonekin ibiltzeko. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF2016_3. 
Laguntza-txakur gisa heziko diren txakurkumeak hautatzea eta 
prestatzea eta hazte-lineatik kanpoko txakurrak txertatzea. 

60   60 

MF1741_2. Txakurren oinarrizko trebakuntzarako teknikak  150 
UF2735 

Txakurraren portaera eta jarrera nabarmenak identifikatzea eta oinarrizko ikaskuntza-
printzipioak aplikatzea, haren portaera aldatu eta trebatzeko xedez 

60 

UF2736 Gidatzeko eta oztopoak saihesteko oinarrizko trebakuntza, uhala erabiliz eta erabili gabe.  90 

MF2017_3 Itsu-txakurren trebakuntza eta atxikimendurako teknikak. 110 
UF2689 

 Ikusmen-desgaitasuna duten pertsonentzako itsu-txakurrak trebatzeko programak 
ezagutzea eta egitea.  

30 

UF2690 
Itsu-txakurrak trebatzea eta ikusmen-desgaitasuna duten pertsonekin atxikimendua 
sortzea.  

80 

MF2018_3 Gor-txakurren heziketarako teknikak. 110 UF2691 
Entzumen-desgaitasuna duten pertsonentzako abisu-txakurrak trebatzeko programak  
ezagutzea eta egitea 

30 
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UF2692 
 Abisu-txakurrak trebatzea eta entzumen-desgaitasuna duten pertsonekin atxikimendua 
sortzea. 

80 

MF2019_3  Abisu-txakurren heziketarako eta atxikimendurako teknikak. 110 

UF2693 
  Entzumen-desgaitasuna duten pertsonentzako abisu-txakurrak trebatzeko programak 
trebatzeko programak ezagutzea   
eta egitea. 

30 

UF2694 
Abisua edo alerta emateko txakurrak trebatzea eta desgaitasuna zein zentzumenen 
deskonexioa 
dakarten krisialdi errepikariak dituzten pertsonekin atxikimendua sortzea. 

80 

MF2020_3   Zerbitzu-txakurren heziketarako eta atxikimendurako teknikak. 110 
UF2695 

Desgaitasun fisikoa duten pertsonentzako zerbitzu-txakurrak trebatzeko programak 
ezagutzea eta egitea.  

30 

UF2696 
Zerbitzu-txakurrak trebatzea eta desgaitasun fisikoa duten pertsonekin atxikimendua 
sortzea.  

80 

 

MF2021_3. 

Autismoaren espektroko nahasmenduak dituzten 
pertsonentzako txakurren heziketarako eta atxikimendurako 
teknikak. 110 

UF2697 
Entzumen-desgaitasuna duten pertsonentzako abisu-txakurrak trebatzeko programak 

programak ezagutzea eta egitea. 
30 

UF2398 
 Laguntza-txakurrak trebatzea eta autismoaren espektroko trastornoak dituzten pertsonei 

atxikitzea. 
80 

 

MP0505 

Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 
80  80 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 380 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den esperientzia 

profesionala 

Akreditazio- 

arekin 

Akreditaziorik 

gabe 

MF2016_3. Baldintza hauetako bat bete 
behar da: 

 Batxilergoko titulua 
edukitzea. 

 3. mailako 
profesionaltasun-
ziurtagiri bat edukitzea. 

 Lanbide-arlo eta -eremu 
bereko 2. mailako 
profesionaltasun-
ziurtagiri bat edukitzea 

 Goi-mailako heziketa-
zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak 
betetzea edo goi-
mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion 
probak gainditu izana. 

 25 urtetik edota 45 
urtetik gorakoak 
unibertsitatera sartzeko 
proba gaindituta 
edukitzea 

 Prestakuntzari behar 
adinako probetxua 
ateratzeko behar diren 
prestakuntza- edo 
lanbide-ezagupenak 
izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 

 

  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo baliokidea 

den beste bat. 

 Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 

beste baliokideren bat. 

 Gizarte eta Kultura Zerbitzuetako lanbide-arloko goi-mailako teknikaria. 

 Gizarte eta Kultura Zerbitzuetako lanbide-arloaren 

 kontsumitzailearentzako zerbitzuen lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiria, 3. 

mailakoa 

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa 

MF1741_2: 

 
 

UF2735 
 
 

 

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo beste 

baliokideren bat. 

 Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 

beste baliokideren bat. 

 Goi-mailako teknikariak txakurren heziketan, Gizarte eta Kultura Zerbitzuetako 

lanbide-arloaren segurtasun eta prebentzioko lanbide-familian eta segurtasun eta 

ingurumeneko lanbide-familian. 

 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak, 

 Gizarte eta Kultura Zerbitzuen lanbide-arloko segurtasun eta prebentzioko lanbide-

familiaren eta segurtasun eta ingurumeneko lanbide-familiaren 

kontsumitzailearentzako zerbitzuen lanbide-eremuan 

1 urte 4 urte 

UF2736  UF 2735 atala gaindituta izan behar da. 

MF2017_3 
UF2689  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 

baliokidea den beste bat. 

 Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko 

tituluduna edo beste baliokideren bat. 

 Gizarte eta Kultura Zerbitzuetako lanbide-arloko goi-mailako teknikaria. 

 Gizarte eta Kultura Zerbitzuetako lanbide-arloaren 

 kontsumitzailearentzako zerbitzuen lanbide-eremuko profesionaltasun-

ziurtagiria, 3. mailakoa 

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa UF2690 UF 2689 atala gaindituta izan behar da. 

MF2018_3 
UF2691 . 

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa UF2692 UF 2691 atala gaindituta izan behar da 

MF2019_3 

UF2693  

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa UF2694 UF2693 atala gaindituta izan behar da. 

MF2020_3   

UF2695  

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa UF2696 
UF2695  atala gaindituta izan 

behar da 

 

MF2021_3. 

UF2697 . 

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa UF2398 
 UF2697  atala gaindituta izan 

behar da 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia 



  
 
 
 
 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

Kudeaketa-gela 45 60 
Balio anitzeko gela  30 50 

*Usainen ezagutzarako gela  30 30 

Biltegia  15 15 
**Pista balioanitza  100 100 

Libratzeko eremua txakurrentzat.  20 20 

***Txakurtegiak.  --- --- 

***Txakurrak garraiatzeko ibilgailuarentzako lekua --- --- 

* Trebakuntzako MF 2019_3 modulurako soilik 
**Txakurrak trebatzeko jarduerak egiteko lekua izan behar du, haiek eroso 
egoteko modukoa. 
***Gune berezi bat da, eta ez du zertan ikastetxearen barnean egon, baldin eta hori bada egokia txakurrak 
eroso egoteko. 
 
Kaleak erabiliko dira MF2016_3, MF2017_3, MF2018_3 MF2019_3, MF2020_3, MF2021_3 eta MF1741_2 moduluak irakasteko. 
 
 
 

 

INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

 


