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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA ZALDI-AZIENDAREN MANEIUA ESNEA KENTZEAN ETA 

AURRERAKOEN HAZKUNTZAN Espezifikoa 
Kodea  UF0504 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Zaldien zainketa eta maneiua Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Zaldi-aziendaren maneiua ugalketan eta aurrerakoen hazkuntzan Iraupena 180 

Hazitarakoen maneiua 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiua 

Iraupena 
90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0721_2 lZALDI-AZIENDAREN MANEIUA EGITEA UGALKETAN ETA AURRERAKOEN HAZKUNTZAN 
gaitasun-ataleko LB6 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Moxalak errapetik kentzeko prozesua azaltzea, horiek ustiategiko aurrerakoen hazkuntza-erregimenean txertatzea errazteko. 

EI1.1 Moxalak errapetik kentzearen hasiera baldintzatzen eta markatzen duten faktore nagusiak zeintzuk diren definitzea. 
EI1.2 Moxalak errapetik kentzea aurreratzea edo atzeratzea gomendatzen den apartako kasuak aipatzea. 
EI1.3 Moxalak errapetik kentzeko prozesu osoa gauzatzeko beharrezkoak diren guneak, materialak eta ekipamenduak ezagutzea, baita 
horien erabilera- eta egokitzapen-moduak ere. 
EI1.4 Moxalak beren amengandik behin betiko banantzeko normalean erabiltzen diren teknikak azaltzea. 
EI1.5 Moxalen ohiko portaerak eta jokabideak definitzea beren amarengandik banandu ondoko egunetan, eta zaintzaileek horiekin egin 
behar duten maneiua azaltzea horien hurbilketa eta heztea lortzeko.  
EI1.6 Errapetik kendu ondoko bizitza-erregimen berrira egokitzapen txarra adierazten duten moxalen ezohiko portaerak eta jokabideak 
atzematea, eta kasu bakoitzerako neurri zuzentzaileak azaltzea. 
EI1.7 Errapetik kendu berritako moxalak lehen aldiz taldekatzeko eta kanpoan aske uzteko kontuan hartu beharreko irizpideak aipatzea. 
EI1.8 Errapetik kendutako moxalak bizitza-erregimen berrira eta beren egoera berrira egokitzen direla ziurtatzeko egokiak diren kontrol- 
eta zaintza-neurriak definitzea. 
EI1.9 Moxalak errapetik kentzeko prozesurako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-
irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Hezte eta garapen egoki bat lortzeko, aurrerakoen hazkuntzan zehar moxalekin egin behar den maneiua zehaztea. 
EI2.1 Aurrerakoen hazkuntza-prozesu osoan zehar moxalen maneiua gauzatzeko beharrezkoak diren guneak, materialak eta 
ekipamenduak ezagutzea, baita horien erabilera- eta egokitzapen-moduak ere. 
EI2.2 Aurrerako moxalen taldeak osatzeko unean kontuan hartu behar diren irizpideak aipatzea, animalien maneiua eta kontrola 
erraztuko dituen homogeneotasuna lortuz taldeetan. 
EI2.3 Moxal bat bere taldetik aldi baterako banandu eta gero berriz ere talde berean sartu ondoren gerta daitezkeen ondorioak eta 
eragozpenak ezagutzea. 
EI2.4 Moxalen ohiko portaerak eta jokabideak definitzea, aurrerakoen hazkuntzako fasearen arabera. 
EI2.5 Aurrerakoen hazkuntzako erregimenerako egokitzapen txarra adierazten duten moxalen ezohiko portaerak eta jokabideak 
atzematea, eta kasu bakoitzerako neurri zuzentzaileak azaltzea. 
EI2.6 Moxalen ganbelako heztea eta heziketa egiteko normalean erabilitako lan-teknikak zeintzuk diren azaltzea, aurrerakoen 
hazkuntzako fasearen arabera. 
EI2.7 Aurrerakoen hazkuntzako azken fasean moxalekin egiten diren oinarrizko heziketarako prestaketa-lanak azaltzea, heziketaren 
garapena errazteko helburuarekin. 
EI2.8 Oinarrizko heziketa hasi aurretik moxal batek izan behar dituen gutxieneko baldintzak aipatzea, horren arraza, sexua eta 
etorkizunean egin beharko duen jarduera kontuan hartuta. 
EI2.9 Aurrerakoen hazkuntza-prozesuaren fase ezberdinetan, moxalek lanari uko egiten dioten eta zaintzaileen aginduak betetzen ez 
dituzten ohiko kasuak atzematea, kasu bakoitzean jarraitu beharreko jardun-protokoloa zein den deskribatuz. 
EI2.10 Haragi-produkziorako gizentzera bideratutako aurrerako moxalen kasuan jardun-protokoloa deskribatzea. 
EI2.11 Aurrerako moxalen maneiurako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan 
jasotako espezifikazioak identifikatzea. 
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Edukiak 
1. Moxalak errapetik kentzea. 

o Moxalak errapetik kentzeko unea baldintzatzen duten faktoreak: esnea kentzeko baldintza onenak, eta horrelakorik ez egitea 
aholkatzen duten aparteko kasuak. 

o Errapetik kentzeko teknikak: moxalak beren amengandik behin betiko banantzea, errapetik kendu berritako moxalen gaineko 
arreta eta zaintza, eta errapetik kendu ondoren moxalak taldekatzea eta aske uztea. 

o Errapetik kentzeko erabilitako instalazioak, materialak eta ekipamenduak: funtsezko ezaugarriak eta erabilera-moduak eta 
egokitzapena. 

o Errapetik kendu berritako moxalak aurrerakoen hazkuntza-erregimenean txertatzea baldintzatzen duten faktoreak: moxalak 
elikadura berrira ondo egokitu direla adierazten duten seinaleak, hezte-maila egokia, eta gutxieneko osasun-baldintzak. 

2. Aurrerako moxalen izaera eta portaera. 
o Aurrera hazteko fase bakoitzean moxalen izaera eta portaera definitzen duten ohiko jokabideak.  
o Moxalen ezohiko portaera eta akatsak aurrerakoen hazkuntzako etapan: kasu bakoitzean adierazitako maneiu-jardunak. 

3. Aurrerakoen hazkuntza-prozesua. 
o Moxalak aurrera hazteko prozesuaren faseak: animalien hezte- eta ikasketa-fase eta -maila bakoitzaren berezitasunak.  
o Aurrerako moxalen maneiua: taldeak osatzea eta animalien maneiua taldean, ganbelako heziketa eta animalien bakarkako 

maneiua fase bakoitzean, moxalen prestaketa-lanak oinarrizko heziketarako. 
o Moxalak aurrera hazteko erabilitako instalazioak, materialak eta ekipamenduak: funtsezko ezaugarriak eta erabilera-moduak eta 

egokitzapena. 

4. Haragi-produkziorako gizentzeko moxalen maneiua. 
o Gizentzera bideratutako aurrerako moxalen maneiu-protokolo espezifikoa: aurrerakoen hazkuntza estabulazioan, eta aurrerakoen 

hazkuntza askatasunean. 
o Gizentzeko moxalentzako alojamenduak: animalien gutxieneko espazio- eta egokitze-baldintzak eta funtsezko ezaugarriak. 

5. Zaldi-aziendaren maneiuarekin lotutako araudi erregulatzailea esnea kentzean eta aurrerakoen 
hazkuntzan. 
o Ingurumen-babesa. 
o Lan-arriskuen prebentzioa. 
o Animalien ongizatea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
• 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana 
• 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
• Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Zaldien zainketa eta maneiua              
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