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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA ANIMALIEN KONTROL SANITARIOKO OINARRIZKO 

ERAGIKETAK. Espezifikoa 
Kodea  UF0159 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Abeltzaintzako jarduera osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Abeltzaintzako ustiategietako produkzioa maneiatzeko eragiketa 

osagarriak. 
Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Animaliak zaintzeko, garraiatzeko eta maneiatzeko eragiketa 
osagarriak. Iraupena 80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0713_2 ABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO PRODUKZIOA MANEIATZEKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-ataleko LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Animalien ongizate orokorreko egoera eta osasun-egoera definitzea, eta egoera hori detektatzea ingurumen-kontrolaren eta 

elikaduraren bitartez, eta berezko seinaleak behatzea, egoera jakinaraziz ezarritako protokoloen arabera. 
A2: Gaixorik dauden animaliak kontrolatzeko oinarrizko eragiketak zehaztea eta eragiketa horiek behar bezala aplikatzea. 

EI2.1 Gaixorik dauden animaliak identifikatzeko eta isolatzeko irizpideak eta neurriak deskribatzea. 
EI2.2 Medikamentuak behar bezala aplikatzeko material egokiak ezagutzea. 
EI2.3 Medikamentuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintza egokiak deskribatzea. 
EI2.4 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari, animaliaren ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko neurriak -ustiategiko 
prebentziozko programa sanitarioekin lotutako prozesuetako eragiketa osagarriekin lotuta daudenak- identifikatzea. 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, albaitaritza-tratamendua (medikamentua aplikatzea) aplikatzeko: 

- Albaitaritza-medikamentuaren errezetaren eta argibide-orriaren edukia ulertzea. 
- Aplikatzeko ekipamendu egokia erabiltzea, jasotako argibideei jarraikiz. 
- Adierazitako dosia prestatzea eta ematea, jasotako argibideei jarraikiz. 

Adierazitako tratamendua aplikatzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari eta animalien 
ongizateari buruzko arauak kontuan hartuta. 
EI1.4 Animalien osasunean alterazioak daudela erakusten duten seinaleak aipatzea. 
EI1.5 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari, animaliaren ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko neurriak -alderdi 
horiek kontrolatzeko prozesuetako eragiketa osagarriekin lotuta daudenak- identifikatzea. 
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ustiategiko animalien osasun orokorraren egoera kontrolatzeko: 

• Instalazioen tenperatura- eta aireztapen-baldintzak egiaztatzea. 
• Edontzien egoera eta ura badagoela egiaztatzea. 
• Elikagaien kontsumoa ezarritakora egokitzen dela egiaztatzea. 
• Aurreko egiaztapenetan lortutako informazioaren berri ematea ezarritako protokoloen arabera. 
• Gaixorik dauden animaliak identifikatzea eta markatzea, laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizateari buruzko 

arauak kontuan hartuta. 
 
A2: Gaixorik dauden animaliak kontrolatzeko oinarrizko eragiketak zehaztea eta eragiketa horiek behar bezala aplikatzea. 

EI2.1 Gaixorik dauden animaliak identifikatzeko eta isolatzeko irizpideak eta neurriak deskribatzea. 
EI2.2 Medikamentuak behar bezala aplikatzeko material egokiak ezagutzea. 
EI2.3 Medikamentuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintza egokiak deskribatzea. 
EI2.4 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari, animaliaren ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko neurriak -ustiategiko 
prebentziozko programa sanitarioekin lotutako prozesuetako eragiketa osagarriekin lotuta daudenak- identifikatzea. 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, albaitaritza-tratamendua (medikamentua aplikatzea) aplikatzeko: 

• Albaitaritza-medikamentuaren errezetaren eta argibide-orriaren edukia ulertzea. 
• Aplikatzeko ekipamendu egokia erabiltzea, jasotako argibideei jarraikiz. 
• Adierazitako dosia prestatzea eta ematea, jasotako argibideei jarraikiz. 
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• Adierazitako tratamendua aplikatzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari eta animalien 
ongizateari buruzko arauak kontuan hartuta. 

Edukiak 
1.  Animalien gaixotasunen prebentzioa eta tratamendua. 

- Animalientzako tratamenduak higieniko-sanitarioak. 
- Aurrerako animaliei, umeei eta esnea nahiz arrautzak produzitzen dituzten animaliei txerto-programak eta parasitoen aurkako 
programak aplikatzea. 
- Prebentzio-tratamenduak aplikatzea animaliak ustiategira iristen direnean. 
- Gaixorik dauden animaliak behatzea. 
- Sendatzeko eta/edo prebentzioko tratamenduen aplikazioa. 
- Tratamenduen erregistroa. 
- Animaliek ongizatea galtzea: estres-egoerak. 
- Ustiategian hildako animaliak daudenean jarduteko neurriak. 
 

2.  Modulu honekin lotuta Europan, estatuan, autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean dagoen oinarrizko 
araudia: 

- Laneko arriskuak prebenitzeari, animalien ongizateari eta animalien osasunari buruzko araudia. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Abeltzaintzako jarduera osagarriak. 
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