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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA ANIMALIEN HILKETA 
Berariazkoa 

Kodea  UF0693 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harakintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Animalien hilketa eta prestaketa Iraupena 180 

Animalien prestaketa  80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Janarien manipulazioa, hiltegietako ingurune-segurtasuna eta -

babesa 
Iraupena 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0031_2: ANIMALIAK ETA KANALAK BALIOETSI, HIL ETA PRESTATZEKO ERAGIKETAK ETA 
TRAZABILITATEAREN APLIKAZIOA ETA JARRAIPENA EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hiltegiek bete behar dituzten baldintza teknikoak eta sanitarioak aztertzea. 

EI1.1 Erregelamentazioan ezarritako baldintza teknikoak eta sanitarioak ezagutzea, gizentzeko animalien eta hegaztien hiltegietarako, 
hotz-biltegietarako, eta zerikusia duten bestelako establezimenduetarako. 
EI1.2 Higiene-gabeziako egoerak bereiztea, eta hiltegietako eta zerikusia duten bestelako establezimenduetako langileen eta 
instalazioen ikuskapenean jarraitu beharreko jarraibideak ezagutzea. 
EI1.3 Garbiketa-metodoa eta -sekuentzia zehaztea gizentzeko animalien eta hegaztien hiltegietan, hotz-biltegietan eta zerikusia duten 
bestelako establezimenduetan. 
EI1.4 Erabili beharreko babes-neurriak deskribatzea. 
EI1.5 Hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko eta desagerrarazteko neurriak aplikatzea. 

A2: Gizentzeko animaliak eta hegaztiak hartu, maneiatu eta estabulatzeko prozedurak aztertzea, hilketaren aurretik. 
EI2.1 Animalia bizidunak estabulatzeko guneetarako erregelamentazioan ezarritako baldintza teknikoak eta sanitarioak ezagutzea. 
EI2.2 Higiene-gabeziako egoerak bereiztea, eta animaliak hartzeko guneetako langileen eta instalazioen ikuskapenean jarraitu 
beharreko jarraibideak ezagutzea. 
EI2.3 Animalia-espezie desberdinen garraiorako baldintza egokienak identifikatzea eta justifikatzea. 
EI2.4 Animalia bizidunak behar bezala eta era seguruan maneiatzeko (deskargatzea, gidatzea) erabili behar diren teknikak eta hartu 
behar diren neurriak zehaztea. 
EI2.5 Animalien garraio- eta maneiu-baldintzen ez-betetzeak estresaren agerpenarekin eta horren ondorioekin lotzea. 
EI2.6 Hartzearen berezko dokumentazioa izapidetzea eta gida interpretatzea. 
EI2.7 Animaliak hartzean bete beharreko erregistroak zehaztea, gida interpretatzea, eta hartzearen berezko dokumentazioa izapidetzea. 
EI2.8 Hiltegian dauden denboran animalia-espezie desberdinen eskakizunak deskribatzea eta justifikatzea, eta ukuiluen ezaugarriekin 
lotzea. 
EI2.9 Animalien egoera sanitarioa ezagutzea, eta akatsak dituzten animaliak identifikatzea. 
EI2.10 Trazabilitate-irizpidea aplikatzea estabulazioan eta hilketarako bidean. 
EI2.11 Ukuiluetako garbiketa-metodoa eta -sekuentzia zehaztea. 
EI2.12 Animalia bizidunen maneiuan erabili beharreko babes-neurriak deskribatzea. 
EI2.13 Hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko eta desagerrarazteko neurriak aplikatzea. 

A3: Gizentzeko animalien, hegaztien eta ehizako animalien hilketa-eragiketak zehaztea. 
EI3.1 Espezieen hilketa-lineak osatzen dituzten eragiketen sekuentziak konparatzea. 
EI3.2 Honako eragiketa hauen kontrolerako parametroak, gauzatzeko baldintzak eta teknikak identifikatzea eta justifikatzea: 

- Zorabiatzea, lepo-egitea eta odolustea.  
EI3.3 Aurreko eragiketak gaizki egiteak animaliengan, prozesuan eta haragian dituen ondorioak balioestea, eta kasu bakoitzean hartu 
beharreko neurri zuzentzaileak adieraztea. 
EI3.4 Animalia behar bezala zorabiatua dagoela egiaztatzea, animalien ongizaterako neurriak babestuz. 
EI3.5 Animaliak esekitzea hilketa-linean. 
EI3.6 Animalia-espeziearen arabera, odolustea egiteko eremu egokiena zehaztea. 
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EI3.7 Hilketan erabilitako ekipamenduen osaera, funtzionamendua eta erabilgarritasunak deskribatzea, baita behar dituzten erabiltzaile-
mailako garbiketa-, prestaketa- eta mantentze-eragiketak eta erabiltzeko segurtasun-neurriak ere. 
EI3.8 Hilketa-eragiketen arrisku mikrobiologikoak ezagutzea, eta babes-neurriak ondorioztatzea. 
EI3.9 Hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko eta desagerrarazteko neurriak aplikatzea. 
EI3.10 Animaliaren larrialdiko hilketa batean jarduteko protokoloak ezagutzea. 
EI3.11 Trazabilitate-irizpidea aplikatzea zorabiatze- eta hilketa-eragiketetan. 

 
Edukiak 
1. Hiltegietako baldintza teknikoak eta sanitarioak: 

- Gizentzeko animalien eta hegaztien hiltegietan aplikatu beharreko araudia eta erregelamentazio tekniko-sanitarioa.  
- Hotz-biltegietan eta zerikusia duten bestelako establezimenduetan aplikatu beharreko araudia eta erregelamentazio tekniko-

sanitarioa. 
- Animalien ongizateari buruzko araudia, garraioan eta hilketaren unean animaliak babesteari dagokionez. 
- Instalazioen eta langileen higiene-baldintzak. 
- Instalazioen garbiketa eta desinfekzioa. 
- Hondakinak bereiztea, biltegiratzea eta desagerraraztea.  
- Babes-neurriak 

2. Animaliak hartzea eta "ante mortem" ikuskatzea:  
- Animalia bizidunak estabulatzeko guneei aplikatu beharreko araudia eta erregelamentazio tekniko-sanitarioa. 
- Animalia bizidunen garraio-baldintzak. 
- Animalien ongizateari buruzko araudia animalia bizidunen garraioari dagokionez. 
- Animalia bizidunen garraioaren ondorioak. 
- Ukuiluen garbiketa eta desinfekzioa. 
- Animaliak hartzean sortutako erregistroak, identifikazioa, markak eta gida sanitarioak. 
- Animalien ongizateari buruzko araudia alojamenduari eta hilketarako bideari dagokionez. 
- Animaliak ukuiluetan kokatzearen eta hilketara eramatearen ondorioak. 
- Animalia bizidunen alojamenduko segurtasuna. 
- Babes-neurriak animalia bizidunen maneiuan. 
- "Ante mortem" ikuskapenaren helburuak, ekintzak eta ondorioak. 
- Aplikatu beharreko animalien osasunbideari buruzko oinarrizko araudia. 
- Gizentzeko animalien eta hegaztien patologiei buruzko oinarrizko nozioak. 
- Trazabilitatea estabulazioan eta hilketarako bidean. 
- Hondakinak bereiztea eta desagerraraztea. 

3. Animaliak hiltzea eta "post mortem" ikuskatzea: 
- Espezie bakoitzerako aplikatu beharreko araudia eta eragiketa-sekuentzia. 
- Zorabiatzea edo intsentsibilizazioa: ekipamenduak, metodoak eta anomaliak. 
- Lepo-egitea: ekipamenduak, metodoak eta anomaliak. 
- Odolustea: ekipamenduak, metodoak eta anomaliak. 
- Gizentzeko animalien eta hegaztien hilketan aplikatu beharreko animalien ongizateari buruzko araudia. 
- Gizentzeko animalien eta hegaztien hilketaren ondorioak. 
- Animalien esekitzea. 
- Gizentzeko animalien eta hegaztien larrialdiko hilketetan aplikatu beharreko araudi tekniko-sanitarioa. 
- Odolaren banantzea eta tratamendua. 
- Bestelako hondakinen eta azpiproduktuen banantzea, biltegiratzea eta tratamendua. 
- Hilketako ekipamenduen eta erreminten erabiltzaile-mailako mantentze- eta garbiketa-lanak. 
- Babes-neurri sanitarioak. 
- Segurtasuna hilketarako ekipamenduen erabileran. 
- "Post mortem" ikuskapenaren helburuak, ekintzak eta ondorioak. 
- Lesio anatomopatologiko ohikoenak. 
- Trazabilitatea hilketan. 

 
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. 
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– 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: Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa 
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