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IZENA
UNTXI-PRODUKZIO INTENTSIBOA

KODEA
AGAG0208

LANBIDE-ARLOA
Nekazaritza.

LANBIDE-EREMUA
Abeltzaintza

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
AGA099_2: Hegazti- eta untxi-produkzio intentsiboa (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa, 2005eko urriaren 5eko
BOE).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Untxi-azienda produzitzeko eta maneiatzeko prozesua modu intentsiboan egikaritzea, indarreko araudiaren eta espezifikazio
teknikoen arabera, aurrerako eta haragi-produkziorako untxikumeak eta untxiak ahalik eta modurik hoberenean
produzitzeko, hainbat irizpide kontuan hartuta, hala nola animalien ongizatea, lan-arriskuen prebentzioa, ingurumena
babestea eta elikagaien segurtasuna.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0282_2: Ugalketarako eta haragitarako untxiak produzitzea.
UC0006_2: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta ekipamenduak muntatzea eta mantentze-lanak egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua

Honako tipologia honetako enpresa handi, ertain eta txikietako produkzio-eremuan edo produkzio-departamentuan
garatzen du lanbide-jarduera, besteren kontura nahiz bere kontura:
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiak
Haragi-produkzioko untxi-ustiategiak
Abeltzaintzaren zerbitzurako enpresak
Genetika, pentsuak, sendagaiak, produkzio-mota honekin lotutako materialak merkaturatzea
Untxi-ustiategietako autonomoak
Untxi-produkzioko enpresa eta granjetako langileak edo arduradunak
Kooperatiba Elkarteak
Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateak (ENS).

Produkzio-sektoreak
6

Untxi-sektorean eta ustiategi-mota horrekin lotutako zerbitzuen sektorean kokatzen da.

Untxi-produkzio intentsiboa

Lotutako lanbideak edo lanpostuak
6121.002.4 Abeltzaintzako langilea, oro har.
6122.002.1 Untxi-hazkuntzako langilea.
6230.001.4 Nekazaritzako eta abeltzaintzako langilea.
Untxi-granjako langile kualifikatua.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako langile kualifikatua.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF0282_2
Ugalketarako eta haragitarako untxiak produzitzea.

90

MF0006_2 (ZEHARKAKOA)
Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta
ekipamenduak.

90

MP0005
Untxi-produkzio intentsiboko lanekoak ez diren lanbidejardunbideak.

40

IRAUPENA, GUZTIRA

220

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK
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1. gaitasun-atala:
UGALKETARAKO ETA HARAGITARAKO UNTXIAK PRODUZITZEA
Kodea: UC0282_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Umetarako animaliak maneiatzea ugalketarako bihurtzeko ezarritako arauen arabera.
BI1.1 Umetarako aitona-amonak kontrolatu egiten dira berrogeialdian gaixotasunik ez harrapatzeko eta granjara
behar bezala egoki daitezen.
BI1.2 Umetarako animaliak behar bezala elikatzen dira beren egoera fisikoa hobetzeko eta obulazioa eta
umetsutasuna maximizatzeko.
BI1.3 Umetarako animaliak programa sanitario espezifiko baten eraginpean jartzen dira (txerto-programa eta
tratamendu-programa) ustiategiaren osasuna bermatzeko.
BI1.4 Erdi gabeko emeak lehen aldiz estaltzeko garaian ezarritako protokoloei jarraitzen zaie.
BI1.5 Titia kentzeko fasearen ostean, emeak behar bezala maneiatzen dira titia kentzetik estaltze emankorrera
bitarteko tartea optimizatzeko.
BI1.6 Araldia sistematikoki eta modu programatuan detektatzen da estaltzea unerik hoberenean gauzatzeko,
ernaldia bermatzeko eta emeen umetsutasuna optimizatzeko.
BI1.7 Emeak estaltze natural bidez eta/edo intseminazio artifizial bidez eta/edo teknika egokia erabiliz estaltzen
dira, behar den unean ustiategiko ugalketa-programaren arabera.
BI1.8 Behin erditutako emeak eta eme multiparoak behar bezala elikatzen dira (flusshing-a) titia kentzetik
estaltzera bitarteko tartean, gehieneko obulazioa lortzearren.
BI1.9 Adinaren eta produktibitatea jaitsi izanaren irizpideak kontuan hartuta desagerrarazten dira ugalketarako
emeak ustiategitik.
BI1.10 Animaliak maneiatzean enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak bete
eta abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko gutxieneko neurriak betetzen dira.
LB2: Ernaldia, erditzea eta esnealdia maneiatzea eta kontrolatzea bizirik jaiotako eta pisu egokia duten ahalik eta
untxikume gehien lortzeko.
BI2.1 Ugalketarako untxi emeen monitorizazio jarraitua kontrolatu egiten da, ernaldia berretsi eta ugalketa-akatsak
detektatu, hala nola errepikapenak, eme sabelutsak edo abortuak.
BI2.2 Erditzea une oro kontrolatzen da; jaiotako untxikumeen kopurua behatu eta hilda jaiotakoak desagerrarazi
egiten dira.
BI2.3 Umealdi ugarietako untxikumeak amengandik bereizten dira eta ustiategiko beste emeen artean banatzen
dira, horien bideragarritasuna bermatzearren.
BI2.4 Untxikumeei titia kentzen zaie produkzioa areagotzeko, aldez aurretik ezarritako baldintzen arabera.
BI2.5 Eskuragarri dauden azalera, bolumena eta ingurumen-parametroak kontrolatu egiten dira untxikumeen eta
eme umedun eta eradoskitzaileen ongizatea lortzeko produkzioaren fase guztietan.
BI2.6 Umedun emeen, eradoskitzaileen eta untxikumeen elikatzeko garaian, animalia horien mantenugai-premiak
betetzen dituzten anoak ematen zaizkie.
BI2.7 Eme umedunen, eradoskitzaileen eta untxikumeen egoera sanitarioa etengabe egiaztatzen da,
produktibitatea maximizatzeko.
BI2.8 Untxi eme umedunei, eradoskitzaileei eta untxikumeei granjako prebentzioko programa sanitarioa (txertoena
eta tratamenduena) aplikatzen zaie, aldi horretarako ezarritako espezifikazioen arabera.
BI2.9 Ernaldia, erditzea eta esnealdia maneiatzean eta kontrolatzean enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko
planean ezarritako espezifikazioak bete eta abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko gutxieneko neurriak
betetzen dira.
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LB3: Estaltze naturalean eta ernal-hazia biltzean ugalketarako arrak maneiatzea, ustiategiaren produktibitatea
optimizatzeko.
BI3.1 Ugalketarako untxi arrak forma, dimentsio eta giro egokietako konpartimentuetan jartzen dira, emeengandik
bereizita.
BI3.2 Ar gazteak egoki erabiltzen dira ugalketa-jardueraren hasieran, gutxieneko adina lortzen dutenetik eta, batik
bat, untxi eme otzan eta harkorrekin.
BI3.3 Estalketa naturala teknika, une eta maiztasun egokiekin gauzatzen da, ernaldia bermatzeko eta hazitarako
untxien ugalketa-potentziala optimizatzeko.

Untxi-produkzio intentsiboa

BI3.4 Ernal-haziaren bilketa eta hazi-dosien lanketa behar bezala egiten da, irizpide fisiologikoen, animalia
maneiatzeko irizpideen eta prozesuaren teknikaren eta higienearen irizpideen arabera.
BI3.5 Ernal-hazia biltzeko, hazi-dosiak egiteko eta intseminatzeko erabilitako materiala biltegiratu egiten da eta
higiene-baldintza jakin batzuetan maneiatzen da.
BI3.6 Ugalketarako untxi arren elikadura eta kontrol sanitarioa programa espezifikoen arabera gauzatzen dira.
BI3.7 Ugalketarako arrak maneiatzean enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako
espezifikazioak bete eta abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko gutxieneko neurriak betetzen dira.
LB4: Untxikumeak maneiatzea titia kendu ostean eta gizentze-fasean, osasuna kontrolatzeko eta produkzio-indizeak
bermatzeko aldez aurretik finkatutako irizpideen arabera.
BI4.1 Animaliak sorta homogeneotan taldekatzen dira, sexuarekin, tamainarekin eta espazio-erabilgarritasunarekin
lotutako irizpideei jarraikiz.
BI4.2 Aurrera hazteko eta gizentzeko untxiak egoten diren pabiloietako ingurumen-parametroak kontrolatu egiten
dira ongizatea eta produkzioa optimizatzeko.
BI4.3 Aurrera hazteko eta gizentzeko untxien elikadura-anoak ezarritako protokoloen arabera banatzen dira eta
neurri egokiak kontrolatzen, erregistratzen eta sustatzen dira, sorta bakoitzeko animalia guztien kontsumo
homogeneoa ziurtatzeko eta maximizatzeko.
BI4.4 Gaixo dauden animalien lokalizazioa eta azterketa egiteko, aldez aurretik ezarritako parametroen
gorabeherak eta sintoma eta seinale jakin batzuk identifikatzen dira.
BI4.5 Gaixo dauden animaliak identifikatu egiten dira eta onbideratzeko edo taldetik ateratzeko zainketa eta
tratamendu jakin batzuk aplikatzen zaizkie.
BI4.6 Untxikumeak maneiatzean enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak
bete eta abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko gutxieneko neurriak betetzen dira, behar besteko
higiene-baldintzetan.
LB5: Haragi-produkzioko (gizentzeko) untxitegiaren osasuna kontrolatzea prebentzio-medikuntzaren bitartez.
BI5.1 Txertoak eta gainerako prebentzio-ekintzak aldez aurretik finkatutako egutegi baten arabera aplikatzen dira,
animalia bakoitzaren osasun-egoera ona eta ustiategiaren produkzio egokia ziurtatzeko.
BI5.2 Sendagai jakin batzuk animaliei emateko agindutako bideak erabiltzen dira, argibide terapeutikoak eta hil
aurretik produktu horiek hartu gabe egoteko aldia kontuan izanik.
BI5.3 Gaixo dauden animaliei aplikatutako tratamenduak dagozkien fitxetan erregistratzen dira.
BI5.4 Sendagaiak baldintza egokietan biltegiratzen eta kontserbatzen dira, araudi espezifikoari jarraikiz.
BI5.5 Sendagaien errezetak, albaranak, fakturak, aplikazio-erregistroak eta itxaronaldiak gorde egiten dira,
albaitaritzako sendagaiaren araudiari jarraikiz.
BI5.6 Untxitegiko osasuna kontrolatzean inguruko ingurumenean ez da narriadurarik eragin behar, enpresaren
laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak bete behar dira eta abeltzaintzako ustiategietan
animaliak babesteko gutxieneko neurriak betetzen dira.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Traktorea, atoia eta pala kargatzailea. Kontzentratuen janontziak. Edontziak, ur-ponpa. Korridoreak. Palak eta
eskuareak. Eskorgak eta pertzak. Estaltzeen plangintza. Ernal-hazia kontserbatzeko ekipamenduak. Hozkailu
eramangarriak. Kateterrak, kateter-zorroak. Probetak. Semena. Semena maneiatzeko eta aplikatzeko tresneria. Baginaespekulua. Aireztapeneko, berokuntzako eta hezetzeko sistema. Termometroa. Bero-lanparak, izpi ultramorezko
lanparak, untxikumeen ohatzeko berokuntza-plakak, berogailuak, termostatoak eta tenperatura nahiz aireztapena
erregulatzeko kaxak. Argiztapen-automatismoak. Pentsuak. Pentsu-siloak. Pentsuaren banagailu automatikoak. Pentsubiltegiak. Belar-bazkak. Bitamina- eta mineral-zuzentzaileak. Pentsutarako gehigarriak. Kontserbagarriak. Hainbat
adinetako animaliak. Untxientzako alojamenduak. Identifikazio- eta markaketa-sistemak eta -materialak. Medikamentuak.
Parasitoen kontrako produktuak. Sendagaiak aplikatzeko materiala: injektagarriak, pentsutan, uretan edo topikoa.
Hozkailuak eta sendagaiak kontserbatzeko materiala. Makinak eta aparatuak: elementu, mekanismo eta osagarri guztiak
izango dituzte, baita erabilera-eskuliburua eta desmuntatze-eskuliburua ere. Kudeaketa-erregistroak. Bulego-materiala,
kontrol-fitxak eta informatika-fitxak (untxi-kudeaketako programak).

Lanaren produktuak edo emaitza
Aurrerako animaliak, untxizahar emeak, ugalketarako arrak, aurrera hazteko eta gizentzeko untxikumeak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Untxien anatomiari eta fisiologiari buruzko jakintza. Untxien ugalketari eta genetikari buruzko jakintza. Hainbat
ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Granjako gaixotasunen identifikazio-fitxak
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(orokorra eta banakoa). Gaixo dauden untxien maneiuari eta tratamenduei buruzko jakintza. Ugalketarakoen,
esnealdiaren, trantsizioaldiaren eta gizentzealdiaren inguruko informazioa biltzea eta erregistroak egitea. Ustiategiaren
egiturarekin, ugalketa-zikloarekin eta erditzeekin, untxikumeen produkzioarekin eta trantsizioaldiarekin eta
gizentzealdiarekin lotutako helburuen txostenak eta indizeak lortzea. Biosegurtasunari buruzko jakintza: untxien,
ibilgailuen, beste animalia batzuen eta pertsonen sarrerarekin loturik. Gaixotasunak giroaren bitartez kutsatzeari eta
patogenoen aire bidezko transmisioari buruzko jakintza. Garbitasunari eta desinfekzioari buruzko jakintza zehatza eta
zehaztua prozedurei jarraikiz, baita intsektu-garbiketari eta arratoi-garbiketari buruzkoa ere. Programa sanitarioei,
sendagai-motei eta sendagai horiek administratzeari, maneiatzeari eta biltegiratzeari buruzko jakintza. Hil aurreko
itxaronaldien erregistroa eta horiei buruzko jakintza. Elikagaiaren nutrizio-osaerari buruzko fitxa teknikoak. Untxien
nutrizio-premiei buruzko fitxa teknikoak, untxi horien produkzio-unearen arabera. Ustiategian jarduteko barneprotokoloak. Jarduera arautzeko araudia. Produkzioari buruzko parteak edo egoera-orriak. Produkzioa, umetsutasuna
eta produktibitatea kontrolatzeko grafikoak.

2

2. gaitasun-atala:
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA
EKIPAMENDUAK MUNTATZEA ETA MANTENTZE-LANAK EGITEA
Kodea: UC0006_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak eta ekipamenduak muntatzea, ingurunera eta produkzio-sistemara
egokitutako materialak erabiliz eta espezifikazio teknikoei jarraikiz.
BI1.1 Ustiategiaren produkzio-sistemarako egokiak diren makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak
erabiliz prestatzen da lurra.
BI1.2 Instalazioen eta ekipamenduen oinarrizko egiturak espezifikazio teknikoei jarraikiz antolatzen dira.
BI1.3 Sistemak aldizka egiaztatzen dira anomaliak eta funtzionamendu-parametroen alterazioak detektatzeko.
BI1.4 Sistemen matxura sinpleak eragiketa egokiekin konpontzen dira, matxuratutako edo higatutako elementuak
ordeztuta.
BI1.5 Instalazioak eta ekipamenduak laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko ezarritako araudia
betez muntatzen dira.
LB2: Instalazioak egokitzea ezarritako espezifikazio teknikoen arabera mantentzeko.
BI2.1 Lokalak eta instalazioak prozedura egokiei jarraikiz garbitzen eta desinfektatzen dira; horrez gain,
egiaztatzen da ez dagoela hondakin organikorik, eta hurrengo batean erabili ahal izateko prestatuta eta egokituta
daudela, betiere ezarritako protokoloen arabera.
BI2.2 Ustiategiko intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa behar den maiztasunez egiten da, produktu eta prozedura
egokiak erabiliz, ezarritako programa espezifikoaren arabera.
BI2.3 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektu-garbiketa egiteko ekipamenduak egin beharreko eragiketen arabera
eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz prestatzen eta maneiatzen dira.
BI2.4 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektu-garbiketa egiteko baimendutako produktuak teknika egokiekin,
gomendatutako dosiekin eta arauzko erregistroak eginez aplikatzen dira, betiere indarreko araudiaren arabera.
BI2.5 Ustiategiko instalazio elektrikoak, ur-hornidurako instalazioak eta klimatizazio-sistemak egiaztatzeko, egoera
onean dauden eta behar bezala dabiltzan aztertzen da.
BI2.6 Lokaletako ingurumen-parametroak aldizka-aldizka egiaztatzen eta erregulatzen dira, eta animalien
premietara egokitzen dira ezarritako protokoloaren arabera.
BI2.7 Sortutako hondakinen biltegiratzea eta/edo desagerraraztea, baita hondakinen birziklatzea ere, bakoitzari
dagokion leku egokian egiten da, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko ezarritako araudia
betez.
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LB3: Ustiategiko makinak eta ekipamenduak mantentzea eta erregulatzea eta funtzionamendu-egoera egokian
kontserbatzea, produkzio-prozesuan aldaketarik ez izateko.
BI3.1 Makinak eta ekipamenduak ezarritako eskuliburuetan eta/edo protokoloetan adierazitako prozedurekin eta
maiztasunez berrikusten eta mantentzen dira.
BI3.2 Makinak eta ekipamenduak mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan adierazitako maiztasunarekin
kontrolatzen dira.
BI3.3 Makinen eta ekipamenduen matxura sinpleak eragiketa eta ordezko pieza egokiekin konpontzen dira.
BI3.4 Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta tresnak eskatzen den lan-erritmoaren eta eragiketa bakoitzaren
eskakizunen arabera hautatzen dira, etenaldiak edo itxarote-denborak saihestuz.
BI3.5 Traktoreak eta makinak egin beharreko lana kontuan hartuta akoplatzen eta maneiatzen dira,
funtzionamendua, maneiua eta doitasuna kontrolatuta eta ezarritako lan-erritmoaren arabera.
BI3.6 Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak erabili ondoren, leku egokietan ordenatzen eta kokatzen
dira, eta hurrengo batean berriz erabili ahal izateko erabilera-baldintza egokietan.
BI3.7 Ustiategiko makinak eta ekipamenduak laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko ezarritako
araudia betez mantentzen eta erregulatzen dira.
LB4: Instalazioetan egon bitartean eta makinekin, ekipamenduekin, lanabesekin eta erremintekin gauzatu beharreko
eragiketak gauzatu bitartean laneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartuta jardutea, arrisku pertsonalak eta
orokorrak prebenitzeko.
BI4.1 Instalazio, makina, ekipamendu, lanabes eta erremintei dagokienez, horien erabilerarekin lotutako arriskuak
eta dagozkien segurtasun- eta higiene-arau espezifikoak ezartzen dira.
BI4.2 Langileak instalazioetan dauden bitartean, eta makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak
maneiatzen diren bitartean, gai horren inguruko araudian ezarritako ardura- eta babes-neurriak betetzen dira.
BI4.3 Egin beharreko lanerako norbera babesteko eskatzen diren ekipamenduak behar bezala erabiltzen dira.
BI4.4 Makinekin, ekipamenduekin, lanabesekin eta erremintekin egindako zereginak horietako bakoitzerako
ezarritako segurtasuneko eta arriskuak prebenitzeko arau espezifikoen arabera gauzatzen dira.
BI4.5 Produktuak eta materialak kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira.
BI4.6 Istripu-kasuan osasun-laguntzako eta lehen laguntzako oinarrizko teknikak aplikatzen dira azkar.
BI4.7 Lehen laguntzetarako botika-kutxa hornitzen da eta erabiltzeko egoera egokian mantentzen da.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Makina autopropultsatuak produktu sanitarioak aplikatzeko, lehengaiak eta animaliak kargatzeko, deskargatzeko eta
garraiatzeko, garbitzeko, elikatzeko eta abeltzaintzako produktuak ateratzeko eta kontserbatzeko. Makinen eta
ekipamenduen mantentze-lanak egiteko eta horiek konpontzeko tresnak. Lan-aulkiak, jasotze- eta desplazamendudeposituak, erreminta-sortak, zulagailua, katu hidraulikoak, koipeztatze-ekipamenduak, konpresorea, erregaiak eta
lubrifikatzaileak biltegiratzeko deposituak. Abeltzaintzako instalazioak, makinak eta ekipamenduak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak egokitzeko, mantentzeko eta maneiatzeko eragiketak, animalien
premien eta ustiategiaren maneiuaren arabera egiten direnak. Instalazio eta ekipamendu txikien muntaketa. Instalazio
eta ekipamenduen mantentze-lanak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Zerbitzu-eskuliburuak. Makinei eta ekipamenduei buruzko eskuliburuak. Lan-prestazioei buruzko informazio teknikoa.
Erabili beharreko makinen aukerei eta mugei buruzko informazio teknikoa. Abeltzaintzako makinen eta instalazioen
mantentze-lanei buruzko eskuliburu teknikoak. Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. Garraioari buruzko
araudia. Produkzio ekologikoari buruzko araudia.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
UGALKETARAKO ETA HARAGITARAKO UNTXI-PRODUKZIOA
2. prestakuntza-modulua:
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK
ETA EKIPAMENDUAK
3. prestakuntza-modulua:
UNTXI-PRODUKZIO INTENTSIBOKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
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1. prestakuntza-modulua:
UGALKETARAKO ETA HARAGITARAKO UNTXI-PRODUKZIOA
Kodea: MF0282_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0282_2: Ugalketarako eta haragitarako untxiak produzitzea.
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aurrerako animalien kasuan (gizentzekoak eta ugalketarakoak), ustiategira iristen direnean arazo sanitarioak saihesteko
behar dituzten zainketak zehaztea.
EI1.1 Untxi-espezieak produkzio intentsiboan izaten dituen gaixotasun infekzioso nagusiak deskribatzea.
EI1.2 Edozein animalia berri (gizentzekoa edo ugalketarakoa) ustiategira sartzean erabiltzen diren maneiu sanitarioko
neurriei buruzko iruzkinak egitea.
EI1.3 Umetarako animaliak ustiategian hartzean eta horien egokitzealdian jarduteko irizpideak azaltzea eta ekintzak
zerrendatzea.
EI1.4 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aipatzea,
aurrerako animaliak ustiategira iristen direnean jaso behar dituzten zainketekin loturik.
EI1.5 Ustiategitik kanpoko animaliak sartzeko kasu praktiko batean:
- Umetarako animaliaren harreran eta alojamenduan hartu behar diren prebentzio-neurriak zerrendatzea.
- Animaliaren portaera arreta handiz behatzea ustiategira iristen denean.
- Gaixotasun-sintomak eta -seinaleak detektatzea, halakorik izanez gero.
- Lagin biologikoak hartzea baliabide egokiekin eta laborategira bidaltzeko prestatzea, behar izanez gero.
- Berrogeialdia egoki aplikatzea.
- Animalia produkzio-prozesuan sartzea osasunaren aldetik normaltasuna egiaztatu ondoren.
A2: Ugalketarakoak araldian eta estaltzearen aurreko aldian maneiatzea, ustiategiaren errendimendu optimoa lortzeko.
EI2.1 Adinarekin eta pisuarekin lotutako gutxieneko ezaugarriak zehaztea, baita untxi emeengan identifikatu nahi diren
beste guztiak ere, ugalketa hasi aurretik.
EI2.2 Kunikulturan ohiko moduan erabiltzen diren araldia detektatzeko metodoei buruzko iruzkinak egitea.
EI2.3 Eme bat estalketa naturalaren bidez estaltzeko jardun-protokoloa deskribatzea.
EI2.4 Untxi-produkzioan flusshing-a zer den azaltzea.
EI2.5 Ar gazte bat ugalketarako bihurtzeko gutxieneko adina identifikatzea eta ugalketarakotzat identifikatzeko
ezaugarriak deskribatzea.
EI2.6 Estalketa naturalaren prozesuan arraren portaera zehaztea, baita bere erabilera-maiztasuna ere, ernaldia
bermatzeko eta hazitarako untxien ugalketa-potentziala optimizatzeko.
EI2.7 Ernal-haziaren bilketan eta hazi-dosiak egitean izaten diren faseak zerrendatzea.
EI2.8 Ernal-haziaren bilketan eta hazi-dosiak egitean erabiltzen den materiala eta ekipamenduak zerrendatzea.
EI2.9 Ustiategitik ugalketarakoak (arrak eta emeak) desagerraraztean jarraitzen diren irizpideak deskribatzea, adinaren
eta produktibitatea jaitsi izanaren faktoreei jarraikiz.
EI2.10 Untxitegi batean, banden araberako ugalketa-maneiuaren sistemaren oinarriak deskribatzea.
EI2.11 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aipatzea,
ugalketarakoen maneiuari dagozkionak.
EI2.12 Estalketa naturalaren kasu praktiko batean:
- Emea estaltze-kaiolan (arraren kaiolan) jartzea estalketa naturala gertatzeko.
- Emea egoki heltzea, baldin eta ugalketarako arrari estaltzen uzten ez badio.
- Estaltzea burututakoan emea kaiolatik ateratzea.
A3: Ernaldian, erditzean eta esnealdian beharrezkoak diren jardunak kontrolatzea, ondorengo asko, osasuntsuak eta
sendoak lortzeko.
EI3.1 Ernaldia diagnostikatzeko metodoak azaltzea.
EI3.2 Erditzerako ohatzearen erosotasun-baldintzak deskribatzea.
EI3.3 Emeei egin beharreko zainketen eta kontrolen jardunak zerrendatzea.
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A4: Lehengaien kontserbazioko, elikadura-anoak prestatzeko, banatzeko eta gizentzeko jardunak planifikatzea, animalia
bakoitzaren premia fisiologikoak ase eta produkzioa optimizatzearren.
EI4.1 Untxiaren digestio-aparatuaren zatiak eta fisiologia deskribatzea.
EI4.2 Untxi-produkzioan erabiltzen diren elikagaiak eta lehengai nagusiak zerrendatzea.
EI4.3 Lehengaiak eta pentsu konposatuak kontserbatzeko metodorik onena zein den erabakitzeko irizpideak
deskribatzea, elikagaien freskotasuna denbora gehiagoz bermatzearren.
EI4.4 Aziendarentzako elikagaiek bete beharreko etiketa-arauak deskribatzea.
EI4.5 Untxitegi batean, banden araberako produkzio-maneiuaren sistemaren oinarriak deskribatzea.
EI4.6 Animalia baten elikagai-kontsumoaren premiak kalkulatzea ugalketaldi jakin batean.
EI4.7 Elikagaiak banatzeko eta kontsumoa kontrolatzeko teknika ohikoenak zehaztea.
EI4.8 Animalia baten ur-kontsumoaren premiak kalkulatzea ugalketaldi jakin batean.
EI4.9 Gizentzeko sortak egoki prestatzea, untxitegi batean dauden bolumenaren, gainazalaren, ingurumen-parametroen
eta urte ezberdineko untxien konbinazioak kontuan izanik.
EI4.10 Animalia-sorta baten elikagaien kontsumoa eta pisu-hazkundea kontrolatzea, pisatuta.
EI4.11 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena
babesteko eta elikadura-segurtasuneko neurriak adieraztea, elikagaien kontserbazio-prozesuei, anoak prestatzeari,
banatzeari eta gizentzeari dagozkionak.
EI4.12 Gizentzeko elikadura-anoak prestatzeko eta banatzeko kasu praktiko batean:
- Lehengaiak eta pentsua metatzeko premiak zehaztea, produkzio-ziklo bat burutzeko.
- Elikadura-anoak prestatzea eta banatzea.
- Ustiategian elikagai-kontsumoaren kontrol-erregistroak egitea.
A5: Ustiategiaren programa sanitarioan zerrendatutako jardunak ezagutzea, baita sendagaiak egoki kontserbatzeko eta
biltegiratzeko modua ere, erregistro-sistemen bitartez eta behar besteko arreta eta baliabideak eskainita.
EI5.1 Animaliak ustiategira iristen direnean egin beharreko prebentzioko tratamenduak eta kontrol-ekintzak
zerrendatzea, azkarrago egokitu eta hobeto garatu daitezen.
EI5.2 Prebentzioko kontrol-ekintzak identifikatzea eta txertaketak eta desparasitazioak deskribatzea.
EI5.3 Produkzioaldi bakoitzean aplikatu beharreko txerto-motak eta txertaketa-programak aipatzea.
EI5.4 Produkzioaren fase bakoitzean ohikoenak diren osasunarekin lotutako gorabehera eta kanpo-seinaleak
deskribatzea.
EI5.5 Sendagaien biltegiratzeko eta kontserbazioko modu egokiak deskribatzea, hondatu ez daitezen.
EI5.6 Aplikatu beharreko tratamenduen zerrenda baten aurrean, bakoitzak behar duen material egokia eta emateko
bidea identifikatzea.
EI5.7 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea,
ustiategiko programa sanitarioarekin eta sendagaien kontserbazioarekin loturik daudenak.
EI5.8 Osasun-jardunaren kasu praktiko batean:
- Animalia bat behar bezala immobilizatzea, betiere animalien ongizaterako finkatutako protokoloen arabera.
- Laginak hartzea, prestatzea eta laborategira bidaltzea.
- Albaitariaren errezetak interpretatzea.
- Agindutako sendatzeko tratamenduak ematea adierazitako bideak erabilita eta kasu bakoitzean material egokia
erabilita.
- Emandako tratamenduak egoki erregistratzea.
- Errezetak artxiboetan kontserbatzea araudiari jarraikiz.

Edukiak:
1. Untxiak. Arrazak. Amarengandiko eta aitarengandiko lerroak. Morfologia eta fisiologia.
- Untxi-arrazen ezaugarri orokorrak.
- Amarengandiko eta aitarengandiko lerroak.
- Kanpoko morfologia.
- Digestio-aparatuari buruzko oinarrizko ezagutza: digestio-aparatuaren atal nagusien identifikazioa.
- Elikagaien digestioa eta digerigarritasuna.
- Arnas aparatuari, zirkulazio-aparatuari, lokomozio-aparatuari eta azalari buruzko oinarrizko ezagutza.
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2. Emearen eta hazitarako arren ugalketa-zikloa.

- Ugalketa-aparatuari buruzko ezagutza orokorrak.
- Ugalketaren fisiologian sartzea.
- Pubertasuna: hura erregulatzen duten faktoreak.
- Ziklo obarikoaren iraupena eta ezaugarriak.
- Araldia - Obulazioa.
- Arazo funtzional ohikoenak obulazioan.
- Araldia detektatzeko metodoak.
- Untxikumeak berriz banatzea.
- Esnealdia: esnealdiaren iraupena; esnealdiaren zaintza espezifikoak; titia kentzearen maneiua.
- Arren ugalketa-aparatuari buruzko ezagutza orokorra.
- Ugalketaren fisiologian sartzea: ugalkortasunean eragina duten faktoreak.
- Hazitarako arren zainketak.
- Hazitarako arren ugalketa-portaeraren faktore etologikoak.

3. Untxikumea.
- portaera eta ezaugarriak jaiotzen denean.
- Kumeen gaixotasunak.
- Identifikazioa eta erregistroa.
- Identifikazio-sistemak.
- Identifikazioa sistema artifizialen bidez.

4. Untxien elikadura (aurrerako animalien, ugalketarakoen, kumeen eta gizentzekoen kasuan).
- Elikagai-motak.
- Untxien elikaduran garrantzitsuenak diren elikagai kontzentratuak eta bazka-espezie eta -barietateak.
- Bazkak kontserbatzeari buruzko oinarrizko ezagutza: pentsuak prestatzeko, nahasteko eta banatzeko ekipamenduak.
- Elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak.
- Untxien elikadurari dagokionez, uraren ezaugarriak eta garrantzia.
- Kalkulua eta premiak.
- Uraren desinfekzioa.

5. Untxi-produkzioan gaixotasunen prebentzioko eta tratamenduko jardun praktikoak.

Medikazioa.

- Animaliak aztertzea eta behatzea.
- Gaixo dauden animaliak detektatzea.
- Tratamendu higieniko-sanitario propedeutikoak eta terapeutikoak.
- Sendatzeko eta/edo prebentzioko tratamenduen aplikazioa.
- Txerto-programak eta barneko eta kanpoko desparasitazio-programak aplikatzea.
- Animaliak ustiategira iristen direnean egin beharreko prebentzioko tratamenduak.
- Tratamenduen erregistroa.
- Laginak hartzeko baldintzak.
- Sendagaiak aplikatzeko sistemak eta moduak.
- Sendagai-tratamenduak hartu gabe egon beharreko aldia.
- Farmakologikoki aktiboak diren konposatuen hondakinak.

6. Animalia-ongizatea. Lanaren antolamendua eta errutinak.
- Animalien ongizatea galtzea: behar ez bezala maneiatzea, estres-egoerak.
- Laneko metodo orokorrak: errutinak
- Animaliak immobilizatzeko sistemak.
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7. Lotutako araudia. Programa informatikoak.

- Arauz araututako jardunak, batik bat, ingurumena babesteari, laneko arriskuak prebenitzeari, animalien ongizateari eta
elikagaien segurtasunari dagokienez.
- Jarduerarekin lotutako programa informatikoak ezagutzea. Maneiua.

2

2. prestakuntza-modulua:
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA
EKIPAMENDUAK
Kodea: MF0006_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0006_2: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta
ekipamenduak muntatzea eta mantentze-lanak egitea.
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Abeltzaintzako instalazioak prestatzeko, garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko
eta egokitzeko eragiketak —premien eta hondakinak behar bezala desagerraraztearen eta azpiproduktuak aprobetxatzearen
arabera programatuta daudenak— egikaritzea.
EI1.1 Instalazioen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen erabilera eta funtzionamendua azaltzea.
EI1.2 Animaliak instalazioan sartu aurretik (dena barruan dena kanpoan sistema) gauzatu beharreko jardunak zehaztea
eta azaltzea.
EI1.3 Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko eta egokitzeko eragiketak egiteko
ekipamendu eta produktu egokiak ez ezik, horiek erabiltzeko baldintzak ere identifikatzea eta zerrendatzea.
EI1.4 Txizak eta simaurrak kudeatzeko eta gorpuak kentzeko kudeaketan gauzatu behar diren jardunak zehaztea eta
azaltzea.
EI1.5 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena
babesteko eta elikadura-segurtasuneko neurriak —instalazioak egokitzeko eragiketei eragiten dietenak— adieraztea.
EI1.6 Behar bezala identifikatutako instalazio baten kasu praktiko batean:
Instalazioko elementuak prest jartzea, ondoren abian jartzeko.
Instalazioaren elementuak abian jartzea eta gelditzea.
Kontrolatzeko eta erregulatzeko elementuen funtzionamendua egiaztatzea.
Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko eta egokitzeko lanak une eta
baldintza egokietan egitea.
Norberaren segurtasunerako neurriak aplikatzea.
Instalazioa behar bezala maneiatzea.
A2: Abeltzaintzako instalazioen muntaketa-eragiketak eta (erabilerako) lehen mailako mantentze-lanak behar den
segurtasunarekin egitea.
EI2.1 Ustiategian jarritako sistemen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen erabilera eta funtzionamendua azaltzea.
EI2.2 Ustiategian jarritako sistemen osagaiak deskribatzea.
EI2.3 Sistema osagarrien (instalazio elektrikoak, ur-instalazioak, aireztapen-instalazioak, berokuntza-instalazioak eta
klimatizazio-instalazioak) osagaiak eta horien mantentze-lanak deskribatzea.
EI2.4 Abeltzaintzako instalazio txikiak muntatzeko prozesuak, materialak eta baliabideak deskribatzea.
EI2.5 Mantentze-lan nagusiak azaltzea, eskatzen diren argibide teknikoak kontuan hartuta.
EI2.6 Ustiategiko instalazioetan eta biltegietan behar diren aireztapen-, berokuntza- eta klimatizazio-baldintzak
deskribatzea.
EI2.7 Prestakuntza handiagoko langileak behar dituzten mantentze-lanak identifikatzea.
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EI2.8 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak —abeltzaintzako instalazioen erabilerako mantentze-lanei eragiten
dietenak— adieraztea.
EI2.9 Kasu praktiko batean (simulazioko instalazio elektrikoa, ur-instalazioa, aireztapen-instalazioa, berokuntzainstalazioa edo klimatizazio-instalazioa), honako lan hauek egin behar dira:
Konponketa- eta mantentze-lanak egikaritzea.
Elementu elektriko sinpleak (argiztapena, entxufeak, etengailuak, fusibleak) muntatzea eta desmuntatzea.
Hodiak, balbulak, iragazkiak eta bestelako elementu sinpleak muntatzea eta desmuntatzea ur- eta berokuntzainstalazioetan.
Argi akastuneko linea elektrikoak konektatzea eta isolatzea.
Instalazioa abian jartzea eta gelditzea.
EI2.10 Ekipamendu edo instalazio txiki bat muntatzeko kasu praktiko batean, honako lan hauek egin behar dira:
Sistemaren elementu sinpleak muntatzea eta desmuntatzea.
Sistemak muntatu ondoren, behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea.
Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea, eta laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.
A3: Makinak erregulatzea eta horiekin jardutea, laneko arriskuak prebenitzeko arauei jarraikiz, arrazoizko errendimendua
lortzeko.
EI3.1 Makinei eragiteko mekanismoak deskribatzea.
EI3.2 Ekipamenduen funtzioei eragiteko prozesua azaltzea, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz.
EI3.3 Ekipamenduak erregulatzeko eta doitzeko prozedurak deskribatzea, lan-baldintzen arabera.
EI3.4 Makinak eta ekipamenduak erabiltzeari dagokionez, segurtasun-arauak adieraztea, arriskuak —norberarenak eta
orokorrak— saihesteko.
EI3.5 Makinak maneiatzeko prozesuei eragiten dieten neurriak —laneko arriskuak prebenitzekoak— adieraztea.
EI3.6 Kasu praktiko batean:
Eragiteko elementuak eta horien funtzioa identifikatzea.
Lan-aldagai zuzenak (abiadura, doikuntzak eta erregulazioak, ibilbideak eta laneko zirkuituak) zehaztea.
Traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin trebetasunez jardutea, eskatzen diren lan-erritmoak eta -kalitatea
lortuz.
Erabilitako makinak eta ekipamenduak erregulatzea, oinarrizko segurtasun-arauak aplikatuz eta eskatzen diren
lan-erritmo eta -kalitateak lortuz.
Makinen eta ekipamenduen lan-ahalmenak, errendimenduak eta efizientziak kalkulatzea.
A4: Makinak eta ekipamenduak erabiltzeko mantentze-lanak, eta makina eta ekipamendu horien oinarrizko konponketak eta
egokitzapen sinpleak gauzatzeko eragiketak egikaritzea, materialak eta lanabesak behar den trebetasunez eta modu
garbian eta seguruan erabiliz.
EI4.1 Ustiategiko makinen eta ekipamenduen mantentze-lan nagusiak eta eragiketa horien maiztasuna deskribatzea eta
mantentze-lanetako programaren argibide eta agindu teknikoak interpretatzea.
EI4.2 Lehen mailako mantentze-lanak eta oinarrizko konponketa egiteko behar diren lanabesak eta erremintak
deskribatzea.
EI4.3 Ustiategiko makinen mantentze-lanak egiteko erabilitako inplementu, ordezko tresna eta material garrantzitsuenen
(olioak, iragazkiak, erregaiak, uhalak, uhal garraiatzaileak, amaigabeak eta bestelakoak) ezaugarriak azaltzea.
EI4.4 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak —ustiategiko makinak eta ekipamenduak erabiltzeko mantentze-lanei
eragiten dietenak— adieraztea.
EI4.5 Espezifikazio teknikoei nahiz erabilera-espezifikazioei dagokienez behar bezala zehaztatutako makina edo
ekipamendu baten kasu praktiko batean:
Makinaren edo ekipamenduaren lehen mailako mantentze-lanak egiteko une bakoitzean egin behar diren
eragiketak deskribatzea.
Dagozkien mantentze-lanak egiteko behar diren lanabesak zehaztea.
Hautatutako erremintak trebetasunez maneiatzea.
Langile espezializatuek tailerrean egin behar dituzten konponketak edo hobekuntzak eta ustiategian bertan
egin daitezkeenak bereiztea.
Makinaren mantentze-lanak egin ostean, makina behar bezala dabilela egiaztatzea.
Egindako mantentze-lanak eta ikusitako gorabeherak erregistratzea, eragiketa errepikatzeko gomendatzen den
denbora adieraziz.
Mantentze-lanen hondakinak desagerraraztea laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko
arauak betez.
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A5: Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak ustiategiko instalazioetan eta makinen eta ekipamenduen erabileran aplikatzea,
neurri horiek lan-egoeretara egokituz eta ingurumena zainduz.

Untxi-produkzio intentsiboa

EI5.1 Ustiategian erabilitako makinek eta ekipamenduek nahiz instalazioek bete behar dituzten eskakizun higienikoak
eta norberaren segurtasunari buruzko eskakizunak azaltzea eta horiek behar bezala erabiltzeko behar diren neurriak
deskribatzea.
EI5.2 Ustiategiko makinen eta ekipamenduen nahiz instalazioen funtzionamenduak ingurumenean duen eraginaren
faktoreak identifikatzea.
EI5.3 Ingurumena babesteko neurrien garrantzia justifikatzea.
EI5.4 Instalazioetan dauden eta makinak nahiz ekipamenduak erabiltzeak dakartzan arrisku-faktore ohikoenak
identifikatzea; horien kausak aztertzea eta ondorioak ateratzea.
EI5.5 Egingo diren eragiketetarako norbera babesteko egokiak diren jantzien eta elementuen ezaugarriak eta horiek
erabiltzeko modua deskribatzea.
EI5.6 Ustiategiko makinak eta ekipamenduak nahiz instalazioak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta neurriak identifikatzea, eta higieneari nahiz ingurumena babesteari buruzko arauak ezagutzea.

Edukiak:
1. Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioen osagaiak eta prestaketa.

- Abeltzaintzako ustiategiaren alojamendu- eta instalazio-motak eta -sistemak.
- Elikadura solidoa eta/edo likidoa biltegiratzeko, prestatzeko eta banatzeko instalazioak.
- Pabiloien ingurumen-arloko eskakizunak:
• Pabiloien ingurumen-faktoreak: hezetasuna, tenperatura eta aireztapena, berokuntza, hoztea eta argiteria.
• Ingurumen-kontroleko sistema automatikoak.
• Bestelako ondasun-multzoak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak.
- Bestelako instalazioak eta lanabesak.

2. Ur-, elektrizitate-, berokuntza-, aireztapen- eta klimatizazio-instalazioetako osagaiak,
mantentze-lanak eta oinarrizko konponketak.
-

3.

Ur-instalazioak: deposituak, sarea, edontziak, iragazkiak, ponpak, desinfekzio-ekipamenduak eta abar.
Abeltzaintzako ustiategiko instalazio elektrikoak.
Berokuntza-, aireztapen- eta klimatizazio-instalazioak.
Instalazio osagarriak.

Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko,
azpiproduktuen kudeaketa gauzatzeko eta hondakinak desagerrarazteko ekipamenduak.
- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak, materialak eta produktuak: ezaugarriak, osagaiak, erregulazioa eta
mantentze-lanak.
- Intsektu-garbiketa egiteko eta arratoi-garbiketa egiteko ekipamenduak eta produktuak: ezaugarriak, osagaiak,
erregulazioa eta mantentze-lanak.
- Azpiproduktuak kudeatzeko eta aprobetxatzeko nahiz hondakin organikoak, kimikoak eta biologikoak
desagerrarazteko instalazioak.
- Txizak desagerraraztea, desagerrarazteko sistemak, eta horiek desagerraraztearen ondorioz ingurumenean
sortzen diren arazoak.
- Azienda garraiatzeko ibilgailuak hartzea, garbitzea eta desinfektatzea.
- Gai horrekin lotuta dagoen indarreko araudia.

4. Prozedura seguruak instalazioen erabilerari dagokionez.
-

Ustiategiko instalazioak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa.
Sistemak, instalazioak eta norbera babesteko elementuak.
Produktu toxikoak eta arriskutsuak manipulatzea eta biltegiratzea: erregaiak eta produktu sukoiak.
Lubrifikatzaileak.
Medikamentuak manipulatzea, biltegiratzea eta erregistratzea.
Instalazioak erabiltzean ingurumena zaintzea.
Gai horrekin lotuta dagoen indarreko araudia.

5. Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak.
- Abeltzaintzako ustiategian dauden premiak makinei eta ekipamenduei dagokienez.
- Motak, osagaiak, erregulazioa eta egokitzapenak.
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6. Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak eta
oinarrizko konponketak.
- Makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea.
- Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamenduen mantentze-lanak eta oinarrizko konponketa egiteko
materialak.
• Lubrifikatzaileak. Ezaugarriak. Sailkapena eta aplikazioak.
• Erregaiak. Ezaugarriak. Motak.
• Bestelako materialak.

7. Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak erabiltzeko prozedura seguruak.
-

Makinak eta ekipamenduak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa.
Makinetako eta ekipamenduetako babes-elementuak.
Makinen eta ekipamenduen erabileran ingurumena zaintzea.
Makinen eta ekipamenduen erabileran norberaren higienea eta babesa.

8. Lehen laguntzak eta larrialdi-egoerak ustiategian.
9. Europan, estatuan, autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean dagoen araudia, modulu
honekin lotura duena.

3

3. prestakuntza-modulua:
UNTXI-PRODUKZIO INTENTSIBOKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0005
Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Ugalketarakoak araldian eta estaltzearen aurreko aldian maneiatzea, ustiategiaren errendimendu optimoa lortzeko.
EI1.1 Lan-ingurune erreal batean, estaltzeak estalketa naturalaren bidez egingo dira:
- Emea estaltze-kaiolan (arraren kaiolan) jartzea estalketa naturala gertatzeko.
- Emea egoki heltzea, baldin eta ugalketarako arrari estaltzen uzten ez badio.
- Estaltzea burututakoan emea kaiolatik ateratzea.
A2: Ernaldian, erditzean eta esnealdian beharrezkoak diren jardunak kontrolatzea, ondorengo asko, osasuntsuak eta
sendoak lortzeko.
EI2.1 Ernaldi-fasean dauden untxi emeen maneiu-protokoloa osatzea.
EI2.2 Erregistroetan bildu beharreko daturik garrantzitsuenak zerrendatzea eta erdi-urren dauden emeen kontrol-fitxak
eta -parteak betetzea.
EI2.3 Kunikulturan erabiltzen diren identifikazio-sistemei buruzko iruzkinak egitea.
EI2.4 Untxikumeei titia kentzeko denbora optimoa zehaztea, baita aldi horretan behar dituzten zaintza espezifikoak ere.
EI2.5 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aipatzea,
ernaldian, erditzean eta esnealdian ugalketarako emeen eta untxikumeen maneiuari dagozkionak.
A3: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI3.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI3.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI3.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI3.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI3.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti.

Untxi-produkzio intentsiboa

Edukiak:
1. Emearen eta hazitarako arren ugalketa-zikloa.
- Estaltzea:
• Estaltzeko unea eta sistema.
• Estalketa naturala eta intseminazio artifiziala.
• Abantailak eta eragozpenak.
• Intseminazio artifizialeko teknikak.
• Antzutasunaren edo ugalkortasunik ezaren kausak.
• Maneiua estali ondorengo aldian.
- Ernaldia: ernaldiaren diagnostiko goiztiarra; metodologia, jarraipena eta zaintza ernaldian.
- Maneiua erditze aurreko fasean.
- Erditzea.
- Erditze distozikoa.
- Puerperioa.
- Esnealdia: esnealdiaren iraupena; esnealdiaren zaintza espezifikoak; titia kentzearen maneiua.

2. Untxikumea.
- Jaiotza.
- Jaioberrien zaintza espezifikoak.
- Kumeak maneiatzeko eragiketa bereziak.
- Titia kentzea.

3. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea.
- Jarrera arduratsua izatea lantokian.
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
- Enpresako produkzio-prozesua ezagutzea.
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
- Enpresako lan-erritmora egokitzea.
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Untxi-produkzio intentsiboa

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0282_2:
Ugalketarako eta
haragitarako untxiak
produzitzea.

MF0006_2:
Abeltzaintzako ustiategiko
instalazioak, makinak eta
ekipamenduak.

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

• Albaitaria
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategietako nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamendua.
• Abeltzaintza-eremuko nekazaritzaren
lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3.
maila.
• Albaitaria
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategietako nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamendua.
• Abeltzaintza-eremuko nekazaritzaren
lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3.
maila.

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak.
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

26

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Abeltzaintzako alojamenduak

250

250

Abeltzaintzako pabiloia

150

150

Untxi-produkzio intentsiboa

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

Abeltzaintzako
alojamenduak

X

X

Abeltzaintzako pabiloia

X

X

Bestelako instalazioak

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

Pabiloia

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak.
Ikus-entzunezko ekipoak.
Orri birakaria.
Ikasgelako materiala.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.

Lokalaren ezaugarriak:
- Zoru zolatua.
- Aireztatzeko/argiztatzeko leiho zabalak.
- Untxi-aziendaren ustiapenean askotariko arraza, sexu eta
adineko animaliak izatea, haiekin hainbat jardunbide egiteko.
- Untxitegiak janontziak, edontziak eta korridoreak izan behar ditu.
- Egokitze elektrikoak behe-tentsioaren arauak bete beharko ditu
eta jardunbideak egiteko moduan prestatuta egon beharko du.
- Janontzi automatikoak.
- Edontzi automatikoak.
- Ur-ponpa.
- Lainoztagailuen eta presio bidez garbitzeko ekipamenduak.
- Aireztapen-sistemak.
- Berokuntza-sistemak.
- Argiztapen-automatismoak.
- Txertaketa-ekipamendua, 5 cm3-ko xiringa eta guzti.
- Kaiolak eta osagarriak.
- Pentsutarako errota.
- Txiza-zisterna.
- Traktorea.
- Atoia.
- Pala kargatzailea.
Makina eta aparatu guztiek beren elementu, mekanismo eta
osagarri guztiak izango dituzte, baita erabilera-eskuliburua eta
desmuntatze-eskuliburua ere, eta erabiltzeko moduan egongo
dira.
- Mikroskopioa.
- Termometroak.
- 15 kg-ko balantza, 10 g-ko zatikiarekin.
- Xiringak.
- Erreminta-sorta.
- Eskularruak.
- Sopletea.
- Txertaketa-ekipamendua.
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-

Guraizeak.
Eskorgak eta pertzak.
Sardeak, palak eta eskuareak.
Disekzio-ekipamenduak.
Belarritakoak jartzeko sorta.

Oro har, ikasleek jardunbideak batera egin ahal izateko beharrezkoak
diren guztiak.

Bestelako instalazioak

− 15-20 metro koadroko biltegia, ekipamendua eta materiala
gordetzeko.
− Putzu septikoa
− Instalazioek indarreko arauak bete beharko dituzte eta udalaren
lizentzia izango dute prestakuntza-zentro gisa.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
–
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
–
Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako 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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