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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA MOXALEN MANEIUA ETA KOKAPENA ERRAPETIK 

KENTZERAKOAN ETA AURRERAKOEN HAZKUNTZAN Espezifikoa 
Kodea  UF0375 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Zaldi-hazkuntza Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Moxalak errapetik kentzeko eta aurrerakoen hazkuntzako jardueren 

kontrola eta antolakuntza. Iraupena 150 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Aurrerako moxalen identifikazioa, markatzea, elikadura eta 
zainketak. Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0534_3 MOXALAK ERRAPETIK KENTZEA ETA AURRERAKOEN HAZKUNTZAKO JARDUERAK 
KONTROLATZEA ETA ANTOLATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin,  errapetik kendu diren animalien maneiuari 
dagokionez, eta LB3, LB4, LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Errapetik kentzea planifikatzea, baita horren ondoko egunetan moxalekin gauzatzen diren jarduerak ere. 

EI1.1 Errapetik kendu ahal izateko, errapeko moxalek izan behar dituzten ezaugarri orokorrak zehaztea. 
EI1.2 Errapetik kentzeko eta moxalak beren amengandik banantzeko erabiltzen diren metodoak definitzea, baita erabili beharreko 
instalazioak, materialak eta ekipamenduak eta horien erabilera-moduak ere.  
EI1.3 Errapetik kendutako moxalen jokabidea zein izango den aurreikustea, eta ustiategiaren barruan bizimodu berrira integratzea 
ahalbidetuko duten kontrol-, kokapen- eta maneiu-neurri espezifikoak definitzea. 
EI1.4 Errapetik kendutako moxalen ezohiko portaerako egoerak identifikatzea, eta, beharrezkoa izanez gero, maneiu-neurri espezifikoen 
aplikazioa balioestea. 
EI1.5 Errapetik kendutako moxalak kokatzeko guneen ezaugarri orokorrak zehaztea, baita horiek egokitzeko eta mantentzeko 
jarraibideak ere, animalien ongizatea bermatzearren. 
EI1.6 Errapetik kentzeko prozesurako eta errapetik kendutako moxalekin egin beharreko jardueretarako, laneko arriskuak prebenitzeko 
araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Errapetik kendutako moxalak ustiategiko aurrerakoen hazkuntza-erregimenean sartzea antolatzea, eta horien maneiua eta kokapena 
kontrolatzea produkzio-fase horretan zehar. 

EI2.1 Aurrerakoen hazkuntza-erregimen orokorrean sartu ahal izateko, errapetik kendutako moxalek izan behar dituzten ezaugarri 
orokorrak zehaztea. 
EI2.2 Aurrerakoen hezkuntzako moxal-taldeen osaera planifikatzea, animalien arraza, adina eta sexua kontuan hartuta, beste faktore 
batzuen artean. 
EI2.3 Aurrerako moxalak kokatzeko guneen ezaugarri orokorrak zehaztea, baita horiek egokitzeko eta mantentzeko jarraibideak ere, 
animalien ongizatea bermatzearren. 
EI2.4 Aurrerako moxalekin egin beharreko maneiua definitzea produkzio-faseetan zehar, horietako bakoitzean lortu beharreko helburuak 
espezifikatuz. 
EI2.5 Aurrerako moxalen heztearen fase desberdinetan zehar egin beharreko lan bakoitza aipatzea modu ordenatuan, baita horietako 
bakoitzean erabilitako materialak, ekipamenduak eta instalazioak ere. 
EI2.6 Hezteari eta egoera fisikoari dagokionez, oinarrizko heziketa hasi ahal izateko aurrerako moxalek bildu behar dituzten adierazleak 
eta baldintzak azaltzea. 
EI2.7 Gizentzeko aurrerako moxalen kasuan, egoera osasuntsua eta haragi-produkzio on bat bermatzeko maneiu-protokoloak 
deskribatzea. 
EI2.8 Aurrerako moxalen lekualdaketak eta/edo garraioak planifikatzea, kasu bakoitzean behar diren instalazioak, baliabideak, 
ekipamenduak, jardun-moduak, segurtasun-neurriak eta dokumentazioa zehaztuz. 
EI2.9 Aurrerako moxalen maneiu- eta kokapen-prozesuetarako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalien ongizatearekin 
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A3: Moxalak errapetik kentzeko eta aurrerakoen hazkuntzako jardueretan behar diren giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, 
errendimendu egokiak bermatzearren, ezarritako helburuen eta jardueren arabera. 

EI3.1 Langile bakoitzarentzako zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, ezarritako helburuak betetze aldera. 
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EI3.2 Aholkularitza teknikoa ematea langileei, garatu beharreko lanpostuarekin lotutako alderdien inguruan. 
EI3.3 Larrialdietarako erantzuna zehaztea, larritasuna balioetsiz, jarduera geldituz, gertakizunaren berri emanez, eta dagokion plana 
aplikatuz. 
EI3.4 Lanean zehar gerta daitezkeen arazoak edo gatazkak identifikatzea, eta izan daitezkeen konponbideak zehaztea. 
EI3.5 Lan-txostenak eta -parteak lantzea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak jasoz, egindako jardueren emaitzak 
ebaluatzeko. 
EI3.6 Moxalak errapetik kentzeko eta aurrerakoen hazkuntzako jardueretan behar diren giza baliabideen koordinaziorako eta 
kontrolerako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak 
identifikatzea. 

 
Edukiak 
1. Zaldi-aziendaren errapetik kentzea. 

o Moxalak errapetik kentzeko unea baldintzatzen duten jarraibideak: gutxieneko edoskitze-denborak, ezaugarri morfologikoak, 
ezaugarri fisiologikoak, osasuna, eta egoera fisiko egokia. 

o Moxalak errapetik kentzeko teknikak: kokapen-moduak, isolamendu-denborak eta maneiu espezifikoak. 
o Moxalak errapetik kentzeko beharrezko instalazioak, materialak eta ekipamenduak: ezaugarriak. Erabilera-moduak eta 

egokitzapena. 
o Behorraren eta moxalaren portaera naturala errapetik kendu ondoren.  
o Moxalen ezohiko portaeren kasuak errapetik kendu ondoren: izan daitezkeen zuzenketak. 

2. Zaldi-aziendaren aurrerakoen hazkuntza. 
o Errapetik kendutako moxalak ustiategiko aurrerakoen hazkuntza-erregimen orokorrera igarotzea baldintzatzen duten jarraibideak: 

egoera berrira ondo egokitzearen seinaleak, elikadura-jarraibideak, osasuna eta egoera fisiko egokia. 
o Errapetik kendutako moxalak taldetan integratzeko teknikak: animaliak taldekatzeko irizpideak eta moduak. 
o Aurrerako moxalen maneiu espezifikoa: animalien bakarkako maneiu-protokoloa. Hezteko teknikak. Animaliak taldean 

lekualdatzeko eta mugitzeko teknikak. 
o Haragi-produkziorako gizentzeko moxalen maneiu-protokoloa. 
o Moxalen aurrerakoen hezkuntzan erabilitako instalazioak, materialak eta ekipamenduak: ezaugarriak. Erabilera-moduak eta 

egokitzapena. 
o Aurrerako moxalen portaera naturala:  
o Aurrerako moxalen ezohiko portaeren kasuak: izan daitezkeen zuzenketak. 

3. Aurrerako moxalen garraioa. 
o Bidaia-motaren araberako garraio-baliabide eta -ekipamendu egokiak. 
o Bidaian zehar animaliak babesteko ekipamenduak. 
o Animalientzako eta garraiatzen dituzten langileentzako ezinbesteko prebentzio- eta segurtasun-neurriak. 
o Zaldi-aziendaren garraiorako derrigorrezko dokumentazioa eta osasun-jardunak. 

4. Aurrerako moxalekin lan egiten duten langileen antolakuntza eta gainbegiratzea.  
o Langile-premiak.  
o Lana antolatzea.  
o Lanen esleipena.  
o Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea. 

5. Aurrerako moxalen maneiu orokorrarekin eta kokapenarekin lotutako araudi erregulatzailea. 
o Ingurumen-babesa 
o Lan-arriskuen prebentzioa 
o Animalien ongizatea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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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Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Zaldi-hazkuntza              
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