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IZENA
ZALDI-HAZKUNTZA

KODEA
AGAN0208

LANBIDE-ARLOA
Nekazaritza.

LANBIDE-EREMUA
Abeltzaintza

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
AGA 169_3 Zaldi-hazkuntza (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Arraza desberdineko zaldi-aziendaren hazkuntza- eta maneiu-prozesuan laguntzea, kontrolatzea eta kudeatzea, moxalak,
umetarako behorrak, hazitarako arrak eta jolas-, kirol- eta lan-helburuetara bideratutako beste zaldi batzuk modurik
optimizatuenean lortze aldera, animalien ongizate-irizpideei eta egoera oneko irizpideei, laneko arriskuak prebenitzeko
arauei eta ingurumen-babeseko irizpideei jarraikiz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0533_3: Jarduerak kontrolatzea eta antolatzea hazitarako arrekin, umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin.
UC0534_3: Moxalak errapetik kentzea eta aurrerakoen hazkuntzako jarduerak kontrolatzea eta antolatzea.
UC0535_3: Jolas-, lan- eta kirol-helburuetarako, eta erakusketetan eta/edo lehiaketetan aurkezteko zaldien oinarrizko
heziketa-lanak eta maneiua gainbegiratzea.
UC0536_3: Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioak, makinak, materiala eta ekipamenduak kudeatzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Lanbide-jarduera norberaren kontura nahiz besteren kontura garatzen du, zaldien hazkuntzarekin, trebakuntzarekin,
estaltzearekin eta erakusketarekin lotutako esparru publikoko edo pribatuko enpresa handietan, ertainetan eta
txikietan.

Produkzio-sektoreak
Nekazaritza-sektorean kokatzen da, zaldi-abeltzaintzaren azpisektorean, honako produkzio-jarduera hauetan:
Zaldi-aziendako ustiategiak; Zaldi-aziendaren heziketako, trebakuntzako eta entrenamenduko zentroak; Zaldiaziendaren ostaturako, atsedenerako eta errekuperaziorako zentroak; Ekitaldiekin, ikuskizunekin, zaldierakustaldiekin, jolas-jarduerekin, kirol-jarduerekin eta jarduera terapeutikoekin (hipoterapia) lotutako enpresak eta
entitateak; Sektorearekin lotutako zerbitzu-enpresak; eta, Estatuko hazitarakoen eta behor-taldeen gordailuak.

Lanbideak edo lanpostuak
6
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6121.001.3 Abeltzaintzako arduraduna edo langilezaina, oro har.
Zaldi-abeltzaintzako arduraduna / kudeatzailea.
Ekitaldiekin, ikuskizunekin, zaldi-erakustaldiekin, jolas-jarduerekin, kirol-jarduerekin eta jarduera terapeutikoekin
(hipoterapia) lotutako enpresen eta entitateen plangintzarako, muntaiarako eta funtzionamendurako aholkularia eta
gainbegiralea.
Zaldi-aziendaren heziketa-, trebakuntza- eta entrenamendu-zentroetako aziendaren eta instalazioen maneiuaren eta
zainketen arduraduna.
Aziendaren eta instalazioen maneiuaren eta zainketen arduraduna ekitazio-eskoletan eta -klubetan.
Terapien administrazioaren, maneiuaren eta zainketen arduraduna zaldi-aziendaren ostaturako, atsedenerako eta
errekuperaziorako zentroetan.
Zaldi-aziendaren balioespen-, hautaketa- eta erosketa-batzordeetako kide.
Sektorearekin lotutako zerbitzu-enpresen arduraduna.

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

MF0533_3
Jarduerak kontrolatzea eta antolatzea hazitarako arrekin,
umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin.

MF0534_3
Moxalak errapetik kentzeko eta aurrerakoen hazkuntzako
jardueren kontrola eta antolakuntza.

MF0535_3
Moxalen oinarrizko heziketa eta jolas-, lan- eta kirolhelburuetarako, eta erakusketetan eta/edo lehiaketetan
aurkezteko zaldien maneiua gainbegiratzea.

ORDUAK

180

150

180

MF0536_3: Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioak,
makinak, materiala eta ekipamenduak kudeatzea.

120

MP0083
Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua zaldihazkuntzan.

40

IRAUPENA, GUZTIRA

670

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0372: Hazitarakoen,
umetarako behorren eta
errapeko moxalen maneiua eta
kokapena.

40

UF0373: Plangintza eta kontrola
zaldi-aziendaren ugalketaprozesuaren garapenean.

90

UF0374: Hazitarakoen,
umetarako behorren eta
errapeko moxalen elikadura eta
zainketak.

50

UF0375: Moxalen maneiua eta
kokapena errapetik
kentzerakoan eta aurrerakoen
hazkuntzan.

90

UF0376: Aurrerako moxalen
identifikazioa, markatzea,
elikadura eta zainketak.

60

UF0377: Moxalen oinarrizko
heziketa-prozesua zaldiaziendan.

90

UF0378: Jolas-, lan- eta kiroljardueretan eta erakusketetan
eta/edo lehiaketetan parte
hartzen duen zaldi-aziendaren
kontrola.

40

UF0379: Zaldi-aziendaren
elikadura eta maneiu orokorra
oinarrizko heziketan eta zaldijardueretan parte hartzen
dutenean.

50

UF0380: Makinak, instalazioak
eta ekipamenduak mantentzea
eta konpontzea.

70

UF0381: Giza baliabideen
kudeaketako ekipamenduak eta
makinak kudeatzeko
dokumentazio teknikoa.

50
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1. gaitasun-atala:
JARDUERAK KONTROLATZEA ETA ANTOLATZEA HAZITARAKO
ARREKIN, UMETARAKO BEHORREKIN ETA ERRAPEKO MOXALEKIN
Kodea: UC0533_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Hazitarako arren, umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiu zuzena kontrolatzea eta gainbegiratzea
ustiategiaren funtzionamendura ezin hobeki egokitzeko.
BI1.1 Ustiategira lehen aldiz iristen diren hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen dokumentazioa
egiaztatu egiten da behar bezala daudela jakiteko, dagokion erregistroak irekiz.
BI1.2 Ustiategira lehen aldiz iristen diren hazitarakoak, umetarako behorrak eta errapeko moxalak kontrolatu egiten
dira, behar denean albaitariari abisatuz, berrogeialdiaren barruan, gaixotasunak sartzea saihesteko eta kokaleku
berrira behar bezala egokitzea lortzeko.
BI1.3 Umetarako behorren multzoak edo taldeak honako irizpide hauen arabera zehazten dira: horiekin egiten
diren jardunak antzekoak izatea eta behorren egoera, une oro animalien maneiu orokorra egiten dela kontrolatuta,
bakarka nahiz taldean.
BI1.4 Bakarka ukuiluratzen diren hazitarakoek ariketa fisikoa egiten dutela eta barrutietara edo beste leku itxi
batzuetara mugitzen direla zaintzen da, beti kontrolatuak eta behorren egonlekuekiko eta pasabideekiko
hurbiltasuna saihestuz.
BI1.5 Estaltzearen eta/edo semen-erauzketaren aurreko hazitarakoen maneiua kontrolatu egiten da,
animalientzako eta langileentzako behar ez diren arriskuak saihestuz gauza dadin.
BI1.6 Umetarako behorren (zaldikumearekin edo gabe) eta hazitarakoen garraioa arreta bereziarekin
programatzen, prestatzen eta zaintzen da, kasu bakoitzean behar diren baliabideak, guneak eta babes-neurriak
emanez eta indarreko araudiaren arabera eskatzen den dokumentazio guztia erantsiz.
BI1.7 Errapeko moxalak behatu egin behar dira une oro beren amen ondoan maneia daitezen errapetik kendu arte,
amak egiten dituen jarduera guztietan bertan egonik.
BI1.8 Animalia horiekin guztiekin gauzatzen diren jardunak eta maneiua inguruko ingurumenean kalterik eragin
gabe egiten direla egiaztatu behar da, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako
espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak betez.
LB2: Estalketen plana lantzea eta gauzatzea (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala) produkzioa optimizatzeko,
erabil daitezkeen emeen eta arren kopurua eta ustiategiaren helburuak kontuan hartuta.
BI2.1 Estalketen plana lantzeko kontuan hartzen dira planean biltzen den aziendaren ezaugarriak eta kopurua,
baita egiten den unean ustiategi bakoitzaren irizpide espezifikoak ere.
BI2.2 Hazitarako ar bat behor bati esleitzeko bien arteko bateragarritasun-irizpideak hartzen dira kontuan,
produktuak ustiategiaren helburuen arabera optimizatzeko.
BI2.3 Behorren araldia modu sistematikoan eta programatuan detektatzen da, ustiategi bakoitzean aplikatutako
metodoen arabera.
BI2.4 Estaltzea edo intseminazioa programatu egiten da dagokion unean eta lekuetan gara dadin, kasu
bakoitzerako teknika egokiekin, eta dagokion higiene- eta segurtasun-neurriekin.
BI2.5 Araldia egiaztatzen zaien behorrak estali edo intseminatu egiten dira arraza bakoitzerako indarrean dauden
espezifikazioen arabera eta une egokian, hazitarakoak eta umetarako behorrak behar bezala maneiatzen direla
kontrolatuz une oro.
BI2.6 Sabelaldiaren kontrola metodo, diagnostiko eta tresna egokien bitartez egiten da.
BI2.7 Estalketa-datuen erregistroa behor bakoitzaren fitxa partikularrean gauzatzen da horren jarraipena egiteko.
BI2.8 Hazitarako arrak zentzuzko moduan erabiltzen dira estalketen denboraldian, egindako jauzi eta/edo
erauzketa bakoitza jasoz horien bakarkako fitxan.
BI2.9 Ustiategiko estalketen plana enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak
betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak betez egiten da.
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LB3: Umedun dauden behorren egoera eta maneiua kontrolatzea jaiotze-kopurua handiagotzeko baliabide eta teknika
egokiak erabiliz.
BI3.1 Umedun dauden behorren maneiua, eta batez ere sabelaldian aurreratuak daudenen kasuan, arreta
bereziarekin egin dadin gainbegiratuko da, egoera eta/edo jardun okerrak saihestuz.
BI3.2 Sabelaldiko hamar hilabetera iristen diren behorrak egunero kontrolatuko dira berehalako erditzearen zain.
BI3.3 Umedun dauden behorren garraioa sabelaldiko azken hilabetean gainbegiratu egin behar da arreta
bereziarekin egin dadin, kasu horietarako ezarritako maneiu-jarraibideak betez.
BI3.4 Erditzeko aurreikusitako egunetik gertuago dauden behorrak maiz behatzen dira egunean zehar dauden
lekuan, eta gauean erditzeko geletan gordetzea agindu behar da, bakarka behatuak izateko.
BI3.5 Umedun dauden behorren maneiua enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako
espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak betez egiten dela egiaztatu behar da.
LB4: Behorrei laguntzea erditze kontrolatuetan, albaitariaren argibideei jarraikiz, arriskuak txikiagotzeko, eta beharrezko
baliabide guztiak emanez eta teknika egokiak erabiliz.
BI4.1 Erditzeko kalkulatutako eguna gainditzen duten behorrak maiz behatzen dira berehalako erditzea adierazten
duten sintomen zain.
BI4.2 Erditzeak kontrolatu egin behar dira dagokion higiene- eta segurtasun-neurriekin gara daitezen.
BI4.3 Behorraren kasuan, plazenta osorik kanporatzen duela, eta, moxalaren kasuan, mekonioa botatzen duela,
arreta bereziarekin behatu behar da, prebentzio-denboraldi normalak kontuan hartuta.
BI4.4 Erditzearen ondoren egiteko finkatuta dauden zainketak (zilbor-hestearen desinfekzioa, enema bat jartzea
moxalari, besteak beste) adierazitako moduan eta baliabideekin egiten dira.
BI4.5 Erditzearekin lotutako informazioa eta gorabeherak behar bezala erregistratzen dira behorraren bakarkako
fitxan, beharrezkoa denean kontuan har dezaten.
BI4.6 Erditzeen maneiua enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta
animalien gutxieneko ongizate-arauak betez egiten dela ziurtatu behar da.
LB5: Jaiotzaren ondorengo egunetan, amaren eta moxalaren arteko harremana gainbegiratzea, umetzat hartzeko
prozesu normalean izan daitezkeen jokabide-desbideratzeak zuzentzeko.
BI5.1 Moxal jaioberria gainbegiratu egin behar da, oritza behar bezala hartzen duela ziurtatzeko, beharrezkoa
denean zainketa espezifikoak aplikatuz.
BI5.2 Behorraren errapeak arreta handiz aztertzen dira horien egoeraren berezko alterazioak edo gaixotasunak
lokalizatzeko.
BI5.3 Moxalaren jokabidea arreta handiarekin behatzen da bere bizitzako lehen bi orduetan, ezohiko portaerak
bilatzeko.
BI5.4 Behorraren eta moxalaren jokabidea gainbegiratu egin behar da amak umea arazorik gabe onartzen eta
babesten duela zehazteko eta moxalak une oro jarraitzen diola egiaztatzeko.
BI5.5 Bietako edozein animaliaren jokabidean anomalia garrantzitsuak eta/edo espezifikoak ikusten badira, horiek
zuzentzeko eta umetzat hartzea ziurtatzeko jardungo da.
BI5.6 Behorra eta moxal berria gainbegiratu egin behar dira taldean sartzen direnean, eta taldeak kide
guztientzako espazio nahikoa izan behar du.
BI5.7 Hala badagokio, esne artifiziala ematea kontrolatu egin behar da, moxalak ondo aprobetxatzen duela
ziurtatzeko.
BI5.8 Errapeko moxalak egunero aztertzen dira, horien bizitasuna, egoera orokorra eta garapen egokia
gainbegiratuz, eta arreta berezia jarriz malformazio fisikoen, eta hanka-jarreraren edo ziurtasun-arazoen
agerpenean, anomalien kasuan dagokion neurriak ezarriz.
BI5.9 Amaren eta moxalaren arteko harremanaren gainbegiratzea enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko
planean ezarritako espezifikazioak betez egiten da.
LB6: Errapeko moxalaren maneiua eta pixkanakako hurbilketa kontrolatzea zaintzaileen aldetik, moxalaren konfiantza
lortzeko.
BI6.1 Zaintzaileak moxalarengana hurbiltzea gainbegiratu egin behar da, pixkanaka egin dadin eta animaliengan
beldurrik sortu gabe.
BI6.2 Langileek moxalari egindako lehen ferekak eta ukipenak kontrolatu egin behar dira, behorra eta moxala
boxean egoten diren denboraldietan egin dadin.
BI6.3 Moxalen maneiu-lanak (eskukatzea) planifikatu egiten da behorrak eta moxalak beren zaintzaileekiko
konfiantza har dezaten, eta lan horiek maiz eta argibide zehatzak betez egiten direla gainbegiratzen da.
BI6.4 Moxalei kopet-gaina jartzea planifikatu egin behar da, zaintzaileek animaliak prest daudela ziurtatzen
dutenean egin dadin.
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BI6.5 Kopet-gaina onartzen duten moxalak hautatu egiten dira denbora-tarte laburretan eta pixkanaka kabestrutik
eramaten hasiak izateko.
BI6.6 Moxalak kabestrutik eramatea kontrolatu egiten da baliabide eta material egokiak erabiliz eta jarraibide jakin
batzuei jarraikiz egin dadin.
BI6.7 Hazteko moxalarekin egiten dituen mugimenduak gainbegiratu egiten dira beti jasotako argibideei jarraikiz
eta baliabide eta material egokiak erabiliz egin daitezen.
BI6.8 Ustiategiko langileak moxalari pixkanaka hurbiltzea enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean
ezarritako espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak betez egiten dela egiaztatu behar da.
LB7: Hazitarako arrek, umetarako behorrek eta errapeko moxalek beharrezko elikadura eta zainketa higienikoak eta
sanitarioak jasotzen dituztela kontrolatzea eta gainbegiratzea.
BI7.1 Hazitarakoen elikadura eta egoera orokorra modu berezian kontrolatzen da estalketen denboraldian.
BI7.2 Umetarako behorren elikadura gainbegiratu egiten da modu egokian egin dadin, talde bakoitzaren kokapena,
egoera eta premiak kontuan hartuta.
BI7.3 Desnutrizioko edo bestelako elikadura-gabezien sintoma nabariak dituzten, gaixo dauden edo lesioak
dituzten behorrak markatu egiten dira taldetik bereizteko eta zaintza zorrotz bat egiteko, arazoa identifikatze
aldera.
BI7.4 Umetarako behorren elikadura-gabeziak zuzendu ondoren eta/edo osasuna leheneratu ondoren, ustiategiko
funtzionamendu-erregimen normalean txertatzeko proposatzen da.
BI7.5 Behor erdiberria kontrolatu egiten da arreta berezia jarriz ugalketa-garai horretan beharrezkoak diren
osagarrien eta gehigarrien horniduran.
BI7.6 Errapeko moxalen elikadura kontrolatu egiten da dagokion unean hastapeneko pentsua ematen hasteko,
beharrezkotzat jotzen diren osagarriekin eta gehigarriekin.
BI7.7 Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen higienea kontrolatu egiten da emandako argibideei
jarraikiz egin dadin, beharrezko baliabideak eta materialak hornituz.
BI7.8 Ustiategiko prebentzio-programa sanitario espezifikoa koordinatu egiten da animalia guztiak horren mende
jar daitezen.
BI7.9 Gaixotasunak adierazten dituzten seinaleak edo sintomak dituzten animalien kasuan, edo gaixotasuna jada
garatua dagoen kasuetan, albaitariak adierazitako osasun-jardunak kontrolatu egin behar dira agindutako moduan
gauza daitezen.
BI7.10 Medikamentuen hornidura eta animalia horiei egiten zaizkien zainketa sanitarioak ezarritako protokoloaren
arabera erregistratzen dira.
BI7.11 Elikadura eta zainketa sanitarioak inguruko ingurumenean kalterik eragin gabe egiten direla egiaztatzen da,
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko
ongizate-arauak betez.
LB8: Hazitarakoekin, umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin gauzatzen diren jarduerak kudeatzeko beharrezkoak
diren giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, ezarritako helburuen eta jardueren arabera, baliabide horiek
optimizatze aldera.
BI8.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aldez aurretik zehaztutako jarduerak kontuan hartuta
ezartzen dira.
BI8.2 Egindako lanekin, langileekin eta produkzio-baliabideekin lotuta agertzen diren arazoak identifikatu egiten
dira eta konponbideak balioesten dira.
BI8.3 Lanak berrikusi egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela egiaztatzeko, eta, ez bada
betetzen, hori zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira.
BI8.4 Giza baliabideen banaketa egiteko pertsonen ezaugarriak eta prestakuntzak lanpostuen eskakizunetara
egokitzen dira.
BI8.5 Lanak eta erantzukizunak banatu egiten dira eta langileei esleitzen zaizkie, taldeak eragiketak egin eta buka
ditzan ezarritako helburuak betez.
BI8.6 Laneratutako langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin lotutako alderdien
inguruan.
BI8.7 Landu beharreko lan-txostenak eta -parteak ezartzeko lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatzen
dira eta egindako jardueren emaitzak balioesten dira.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Arraza, sexu eta adin desberdineko hazitarakoak eta umetarako behorrak. Ukuilu jarraituak, bakarkako boxak eta
erditzeko gelak. Abaroan egoteko leku estaliak, berderak eta eskortatxoak. Janontzi kolektiboak. Bakarkako janontziak.
Edontzi kolektibo automatikoak. Bakarkako edontzi automatikoak. Pentsuentzako neurriak. Eskorgak eta pertzak.
Baliabide motordunak pentsuen eta bazkaren banaketarako eta materiala garraiatzeko (dumperrak, traktoreak atoiarekin
eta abar). Zaldi-aziendaren garraiorako egokitutako kamioia edo atoi egokitua. Estalketen plana. Aziendaren maneiurako
materiala (tamaina desberdinetako ukuiluko kopet-gainak, zerratxo doigarriak, babesgarriak, kalamuzko sokak, eskuilak,
zaldi-orraziak eta abar). Ilemozkailu automatikoa eta ilea mozteko guraizeak. Aziendaren maneiurako materiala
gordetzeko lokala (zelategia). Estalketak egiteko eta semena jasotzeko lokala. Hozkailu eramangarriak. Kateterrak,
kateter-zorroak. Probetak. Semena. Semena maneiatzeko eta aplikatzeko tresneria. Nitrogeno likidoko tanga semen
izoztua kontserbatzeko. Medikamentuak biltegiratzeko eta sendaketentzako eta miaketentzako gindaxa kokatzeko
lokala. Medikamentuak, injekta daitezkeen medikamentuak (pentsutan edo uretan nahastuta, edo medikamentu topikoa)
aplikatzeko materiala, hozkailuak eta medikamentuak kontserbatzeko materiala. Bagina-espekulua. Ekografoa.
Sabelaldi-detekziorako bestelako aparatuak/sistemak. Termometroa. Oritz-neurgailua. Esne artifiziala. Pentsuak.
Bazkak. Pentsuentzako gehigarriak. Bitamina- eta mineral-zuzentzaileak. Pentsu- eta bazka-biltegiak. Oheetarako
txirbilak, lastoa eta zerrautsa. Identifikazio-sistemak eta -materialak. Beharrezko dokumentazio guztia artxibatzeko eta
lantzeko lokala. Material informatikoa. Kontrol- eta informatika-fitxak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Arraza, sexu eta adin desberdineko moxalak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Hainbat ekipamendu eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Ustiategiko gaixotasunen
errekonozimendu-fitxak (orokorra edo bakarkakoa). Ugaltzaileen erregistroak. Ustiategiaren egiturarekin, ugalketazikloarekin eta erditzeekin lotutako helburuen aurkibideak eta txostenak. Programa sanitarioaren, medikamentu-moten,
haiek emateko moduaren, maneiuaren eta biltegiratzearen erregistroa. Hilketaren aurreko itxaronaldien erregistroa
(kentzeko animalientzat eta/edo haragi-produkziora bideratutako animalientzat). Elikagaiaren nutrizio-osaerari buruzko
fitxa teknikoak. Animalia desberdinen elikadura-premiei buruzko fitxa teknikoak. Ustiategian jarduteko barne-protokoloak.
Jarduera arautzeko araudia. Barne-kontroleko zatiak edo egoera-orriak. Produkzioaren kontrol-grafikoak, eta animalien
errolda-grafikoak honako alderdi hauen arabera: sexua, estalketak, erditze-kopurua, jaioberri biziak eta hilak, errapetik
kentzeak, bajen ehunekoa, ustiategiko erditze-indizea, pentsuen eta bazken kontsumoa, eta oheetarako materialak.
Ingurumen-parametroak kontrolatzeko grafikoak. Kontrol- eta informatika-fitxak.
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2. gaitasun-atala:
MOXALAK ERRAPETIK KENTZEA ETA AURRERAKOEN
HAZKUNTZAKO JARDUERAK KONTROLATZEA ETA ANTOLATZEA
Kodea: UC0534_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Errapetik kentzea planifikatzea eta gainbegiratzea behar bezala egiten dela ziurtatzeko, beharrezkoak diren
baliabideen, guneen eta langileen erabilgarritasuna aurreikusiz.
BI1.1 Errapetik kentzeko adin eta garapen nahikoa duten moxalak aztertu egiten dira pentsua eta bazka kantitate
nahikoan jaten dutela egiaztatzeko.
BI1.2 Errapetik kentzea planifikatu egiten da antzeko adin eta egoera fisikoa duten eta lesiorik nahiz gaixotasunik
ez duten animalia-taldeetan egin dadin, ahal den guztietan errapetik bakarka kentzea saihestuz.
BI1.3 Errapetik kentzeko beharrezko materiala eta instalazioak gainbegiratu egiten dira nahikoak izan daitezen eta
erabilera-egoera onean egon daitezen.
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BI1.4 Errapetik kentzea gauzatuko duten langileak zehaztu egin behar dira nahikoak izan daitezen eta jarduteko
guneak, baliabideak eta arauak jakin ditzaten.
BI1.5 Errapetik kentzea enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta
animalien gutxieneko ongizate-arauak betez egiten dela egiaztatu behar da.
LB2: Moxalen egoera, kokapena eta maneiu egokia kontrolatzea errapetik kentzerakoan eta horren ondoko egunetan,
eraginkortasuna bermatzeko eta arriskuak txikiagotzeko.
BI2.1 Moxalak beren amengandik banantzeaz arduratutako langileak gainbegiratu egin behar dira arduraz jarduten
dutela ziurtatzeko, animalien jokabide-aldaketak eta aldez aurretik programatutako jardun-plana kontuan hartuta.
BI2.2 Errapetik kendutako animalien maneiua kontrolatu egin behar da xedaturiko moduan eta adierazitako
lekuetan egiten dela ziurtatzeko, eta horretaz arduratutako langileei agindu behar zaie tratua oso lasaia izatea
egokitzapen-fasean zehar.
BI2.3 Egokitzapen-fasea gainditzen duten moxalak markatu egiten dira beharrezko ezaugarriak betetzen dituzten
beste gune handiago batzuetara eramateko, dagozkien langileek gainbegiratzen dituztela ziurtatuz.
BI2.4 Markatzearen, identifikatzearen eta ganadutegien burdin bereizgarriak kokatzearen berezko zereginak
programatu egiten dira, beti moxalen menderatze-maila eta beharrezko baliabideak kontuan hartuta egin dadin,
moxalen sufrimendua saihestuz ahal den neurrian.
BI2.5 Errapetik kendutako moxalen maneiua eta horiekin gauzatzen diren jardun desberdinak enpresaren laneko
arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak betez
egiten direla egiaztatu behar da.
LB3: Behorren maneiua eta egoera kontrolatzea errapetik kendu ondorengo egunetan, leheneratzen dela eta egoera
berrira egokitzen dela bermatzeko.
BI3.1 Moxalak beren amengandik banantzeaz arduratutako langileak kontrolatu egin behar dira lan hori arduraz
egiten dutela ziurtatzeko, animalien jokabide-aldaketak kontuan hartuta eta aldez aurretik programatutako jardunplana betez.
BI3.2 Errapetik ematea utzi berri duten behorren kokapena kontrolatu egiten da gune egokietan gauza dadin
zentzuzko denboraldi batean, ustiategiko langileek egunero behatzen dituztela zainduz.
BI3.3 Errapetik ematea utzi duten behorrak aztertu egin behar dira zentzuzko denboraldi baten ondoren, dagokion
taldera eramatea eragozten duen patologiarik eta/edo alteraziorik ez dutela ziurtatzeko.
BI3.4 Errapetik ematea utzi duten behorren maneiua eta horiekin gauzatzen diren jardun desberdinak enpresaren
laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak
betez egiten direla egiaztatu behar da.
LB4: Errapetik kendu berritako moxalak aurrerakoen hazkuntzako erregimenean pixkanaka txertatzea gainbegiratzea
egoera berrira behar bezala egokitzen direla ziurtatzeko.
BI4.1 Aurrerakoen hazkuntzako erregimenera igarotzen diren moxalak arreta bereziarekin aztertzen dira lehen
egunetan zehar, egoera berrira egokitzea oztopa dezaketen eragozpenak konpontzeko.
BI4.2 Ohitura berrietara egokitzea gainbegiratu egiten da, pixkanaka egin dadin, kasu horietan ezarritako arau
guztiak betez.
BI4.3 Lanak ondo egiten direla egiaztatzen da, animaliak aurrerakoen hazkuntzako erregimenean behar bezala
sartzen direla ziurtatzeko.
BI4.4 Aurrerakoen hazkuntzan zehar, eta gurasoen balioa, ustiategiko estandarrekiko hurbiltasuna, moxalen
jokabide berriak eta bestelako irizpide batzuk kontuan hartuta, animalien lehen hautaketa bat egiten da helduak
izaterakoan izango duten helburuaren arabera.
BI4.5 Aurrerakoen hazkuntzan txertatzeko moxalekin egiten diren jardunak enpresaren laneko arriskuak
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak betez egiten
direla egiaztatu behar da.
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LB5: Hezte-jarduerak planifikatzea eta gainbegiratzea moxalen aurrerakoen hazkuntza-prozesuan zehar, heziketarako
prestatzen diren arte.
BI5.1 Hezte-lanak planifikatu egiten dira animalien adinaren, arrazaren eta sexuaren arabera egin daitezen.
BI5.2 Animalia-taldeak egunero gainbegiratzen dira, maiz lotzen direla eta ustiategiko lan-erritmora egokitzen
direla egiaztatzeko.
BI5.3 Animalien hezte-lana planifikatu eta kontrolatu egin behar da pixkanaka egin dadin, xedaturikoaren arabera
eta izaki bakoitzaren izaeraren eta ondoren izango duen erabilgarritasunaren arabera.
BI5.4 Moxalen maneiua eta horiekin gauzatzen diren jardun desberdinak hezte-prozesuan zehar, enpresaren
laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak
betez egiten direla egiaztatu behar da.

Zaldi-hazkuntza

LB6: Aurrerakoen hazkuntza-prozesu osoan zehar moxalek beharrezko elikadura eta zainketa higienikoak eta
sanitarioak jasotzen dituztela kontrolatzea eta gainbegiratzea.
BI6.1 Moxalentzako elikagai-anoak gainbegiratu egiten dira animaliek denboraldi horretan dituzten energia- eta
nutrizio-premiekin bat etorriz presta daitezen, animalien azken helburuaren arabera, eta ordutegi eta modu egokian
eta baliabide egokiekin bana daitezen.
BI6.2 Aurrerakoen hazkuntza-prozesuan moxalei aplikatzen zaizkien elikadura eta tratamendu sanitarioak
kontrolatu egiten dira, egokiak direla eta ustiategian ezarritako irizpideei jarraikiz egiten direla ziurtatzeko.
BI6.3 Aurrerako moxalen egoera orokorra maiz aztertzen da, animalia batzuek izan ditzaketen nutrizio-premia
gehigarriak detektatzeko, horien zaintzaileek emandako argibideak egiaztatuz eta, beharrezkoa izanez gero,
animalia jakin baten anoa osatuz.
BI6.4 Aziendaren higienea eta oinarrizko zainketak kontrolatu egiten dira emandako argibideekin bat etorriz egin
daitezen, beharrezko baliabideak eta materialak ahalbidetuz.
BI6.5 Aurrerako moxalei denboraldi horretarako ustiategiko prebentzio-programa sanitarioa aplikatzen zaie.
BI6.6 Gaixotasun baten seinale edo sintoma adierazgarriak dituzten animaliak, edo jada gaixotasuna garatua
duten animaliak, identifikatu eta lokalizatu egiten dira albaitariak diagnostika eta trata ditzan.
BI6.7 Tratamendu terapeutikoen, prebentiboen eta/edo sendatzaileen hornidura kontrolatu egiten da, albaitariak
aplikatzen ez dituenean, agindutako osasun-jarraibideei zorrozki jarraikiz egin daitezen, eta, beharrezkoa denean,
horiek eteteko denboraldiak kontuan hartuta.
BI6.8 Medikamentuen hornidura, errezetak, albaranak, fakturak eta animalien gainean egiten diren zainketa
sanitarioak behar bezala erregistratzen eta gordetzen dira, albaitarien medikamentuen gaineko indarreko araudiari
jarraikiz.
BI6.9 Moxalen elikadura eta zainketa sanitarioak ingurumenean kalterik eragin gabe egiten direla egiaztatzen da,
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko
ongizate-arauak betez.
LB7: Moxalak errapetik kentzean eta aurrerakoen hazkuntzan gauzatzen diren jarduerak kudeatzeko beharrezkoak diren
giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, ezarritako helburuen eta jardueren arabera, baliabide horiek optimizatze
aldera.
BI7.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aldez aurretik zehaztutako jarduerak kontuan hartuta
ezartzen dira.
BI7.2 Egindako lanekin, langileekin eta produkzio-baliabideekin lotuta agertzen diren arazoak identifikatu egiten
dira eta konponbideak balioesten dira.
BI7.3 Lanak berrikusi egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela egiaztatzeko, eta, ez bada
betetzen, hori zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira.
BI7.4 Giza baliabideen banaketa egiteko pertsonen ezaugarriak eta prestakuntzak lanpostuen eskakizunetara
egokitzen dira.
BI7.5 Lanak eta erantzukizunak banatu egiten dira eta langileei esleitzen zaizkie, taldeak eragiketak egin eta buka
ditzan ezarritako helburuak betez.
BI7.6 Laneratutako langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin lotutako alderdien
inguruan.
BI7.7 Landu beharreko lan-txostenak eta -parteak ezartzeko lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatzen
dira eta egindako jardueren emaitzak balioesten dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Arraza, sexu eta adin desberdineko moxalak. Ukuilu jarraituak, bakarkako boxak. Abaroan egoteko leku estaliak,
berderak eta eskortatxoak. Janontzi kolektiboak. Bakarkako janontziak. Edontzi kolektibo automatikoak. Bakarkako
edontzi automatikoak. Pentsuentzako neurriak. Eskorgak eta pertzak. Baliabide motordunak pentsuen eta bazkaren
banaketarako eta materiala garraiatzeko (dumperrak, traktoreak atoiarekin eta abar). Animalien maneiurako materiala
(tamaina desberdinetako ukuiluko kopet-gainak, zerratxo doigarriak, babesgarriak, kalamuzko sokak, eskuilak, zaldiorraziak eta abar). Ilemozkailu automatikoa eta ilea mozteko guraizeak. Maneiurako materiala gordetzeko lokala
(zelategia). Medikamentuak biltegiratzeko eta sendaketentzako eta miaketentzako gindaxa kokatzeko lokala.
Medikamentuak, medikamentu injektagarrien aplikaziorako materiala, pentsuan, uretan edo topikoa; hozkailuak eta
medikamentuen kontserbazio-materiala. Termometroa. Pentsuak. Bazkak. Pentsuentzako gehigarriak. Bitamina- eta
mineral-zuzentzaileak. Pentsu- eta bazka-biltegiak. Oheetarako txirbilak, lastoa eta zerrautsa. Identifikazio- eta
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markaketa-sistemak eta -materialak. Beharrezko dokumentazio guztia artxibatzeko eta lantzeko lokala. Material
informatikoa.

Lanaren produktuak edo emaitza
Aurrerakoen hazkuntzako arraza, sexu eta adin desberdineko moxalak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Hainbat ekipamendu eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Ustiategiko gaixotasunen
errekonozimendu-fitxak (orokorra edo bakarkakoa). Ustiategiaren egiturarekin lotutako helburuen aurkibideak eta
txostenak. Programa sanitarioaren, medikamentu-moten, haiek emateko moduaren, maneiuaren eta biltegiratzearen
erregistroa. Elikagaiaren nutrizio-osaerari buruzko fitxa teknikoak. Animalia desberdinen elikadura-premiei buruzko fitxa
teknikoak. Ustiategian jarduteko barne-protokoloak. Jarduera arautzeko araudia. Barne-kontroleko zatiak edo egoeraorriak. Produkzioaren kontrol-grafikoak, eta animalien errolda-grafikoak honako alderdi hauen arabera: sexua, errapetik
kentzeen kopurua, bajen ehunekoa, pentsuen eta bazken kontsumoa, eta oheetarako materialak. Ingurumenparametroak kontrolatzeko grafikoak.
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3. gaitasun-atala
JOLAS-, LAN- ETA KIROL-HELBURUETARAKO, ETA ERAKUSKETETAN
ETA/EDO LEHIAKETETAN AURKEZTEKO ZALDIEN OINARRIZKO
HEZIKETA-LANAK ETA MANEIUA GAINBEGIRATZEA
Kodea: UC0535_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Moxalak otzantzeko lanak kontrolatzea, horien ondorengo heziketan fidagarritasun handiena bermatzeko.
BI1.1 Otzandu behar diren moxalen hautaketa horien adin-, sexu- eta garapen-irizpideen arabera egiten da.
BI1.2 Otzantzeaz arduratzen diren langileen aldetik, moxalak banantzea eta horien ondoko errekonozimendua eta
hurbilketa, adierazitako moduan egiten dela kontrolatu behar da.
BI1.3 Ekipamenduak moxalei jartzeko lanak eta horiek moxalei egokitzeko lanak gainbegiratu egiten dira,
pixkanaka egin daitezen, behar ez diren arriskuak saihestuz, eta materiala egokia dela eta animaliaren ezaugarri
morfologikoetara behar bezala egokitzen dela egiaztatuz.
BI1.4 Moxalak heziketarako prestatzeko lan guztiak planifikatu eta gainbegiratu egiten dira, leku egokietan eta
emandako argibideei jarraikiz egin daitezen.
BI1.5 Moxalak lanera egokitzea eta horren mende jartzea bakarka ebaluatzen da animalia bakoitzaren kasuan, eta,
beharrezkoa izanez gero, lan-jarraibideak aldatzen dira faktore horien analisian oinarrituta.
BI1.6 Moxalen ikasketa-maila nahikoa dela egiaztatzen da heziketaz arduratuko diren langileen esku jarri aurretik.
BI1.7 Animaliaren izaerarekin, erreakzioekin eta lanaren mende jartzearekin lotutako datuak, eta ondorengo
heziketarako lagungarriak izan daitezkeen bestelako datuak, animalia bakoitzarentzako bakarkako fitxa batean
erregistratzen dira.
BI1.8 Moxalen maneiua eta horiekin gauzatzen diren jardun desberdinak otzantze-prozesuan zehar, enpresaren
laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak
betez egiten direla egiaztatu behar da.
LB2: Moxalen oinarrizko heziketa-lanak gainbegiratzea, animaliak fase bakoitzean behar den ikaskuntza-maila lortzen
duela egiaztatuz, helburu gisa zaldizkoa onartzen duen arte.
BI2.1 Moxalak lan-baliabideekin harremanetan jartzea planifikatu eta kontrolatu egiten da, animaliei eta horiek
maneiatzen dituzten langileei behar ez diren arriskuak eragin gabe egin dadin.
BI2.2 Sokaz lagundutako heziketa-lanak gainbegiratu egiten dira, animaliak lan horiek egiteko lekuetara,
denboretara eta moduetara behar bezala egokitzen direla egiaztatzearren.
BI2.3 Sokaren bidez moxalek duten heziketa-maila ebaluatu egiten da, zaldizkoa gainean jartzeko prest dauden
ala ez erabakiz.
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BI2.4 Zaldizkoa moxalen gainean jartzea gainbegiratu egin behar da, lan egiteko moduak eta denborak,
menderatzea eta animalien ikasketa-maila heziketa-fasearentzat ezin hobeak direla egiaztatzeko.
BI2.5 Zaldizkoa gainean jartzen denean, moxalaren heziketa-mailarekin eta portaerarekin lotutako akatsak
animalia bakoitzarentzako bakarkako fitxa batean erregistratzen dira.
BI2.6 Moxalen maneiua eta horiekin gauzatzen diren jardun desberdinak oinarrizko heziketan zehar, enpresaren
laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalien gutxieneko ongizate-arauak
betez egiten direla egiaztatu behar da.
LB3: Jolas-, lan- eta kirol-jardueretara bideratzen diren zaldiekin gauzatzen diren maneiu-eragiketak kontrolatzea.
BI3.1 Jolas-, lan- eta/edo kirol-jarduerak egin aurretik, gainbegiratu egin behar da jarduera horietara bideratutako
zaldiak behar bezala aztertu eta berrikusi direla.
BI3.2 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretara bideratutako zaldien garraioa, maneiua eta zainketa espezifikoa
gainbegiratu egiten da behar bezala egin dadin.
BI3.3 Lanerako animalia bat talde batean laguntzaile edo “amabitxi” gisa sartzea balioetsi eta planifikatu egiten da,
errapetik kentzeko eta/edo animaliak mugitzeko lanak optimizatzeko, besteak beste.
BI3.4 Langileen prestakuntza-jardueretan erabiltzen diren animaliak hautatu egiten dira prestakuntza
optimizatzearren.
BI3.5 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretara bideratutako zaldien maneiua eta horiekin gauzatzen diren jardun
desberdinak, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalien
gutxieneko ongizate-arauak betez egiten direla egiaztatu behar da.
LB4: Zaldi-aziendaren trebakuntza-, egokitzapen- eta aurkezpen-zereginen garapen zuzena egiaztatzea, erakusketetan
eta/edo lehiaketetan parte hartzeko.
BI4.1 Animaliak ekitaldietan eta lehiaketetan parte hartzeko eta/edo erakusteko hautatzen dira, nagusiki
arrazarekin, osaera morfologikoarekin, mugimenduekin eta parte hartzen duten diziplinetarako gaitasun egokiekin
lotutako balio zuzenak identifikatuz.
BI4.2 Animaliak ekitaldietan eta lehiaketetan parte hartu eta/edo erakutsi aurretik, behar bezala aztertu eta
berrikusi direla gainbegiratzen da, helburu horietarako aldi baterako edo betirako ezgai bihur ditzaketen akatsak
eta/edo lesioak baztertzeko.
BI4.3 Ekitaldietan eta lehiaketetan parte hartzeko eta/edo erakusteko animalien trebakuntza-, entrenamendu- eta
egokitzapen-zereginak gainbegiratu egiten dira, kasu bakoitzerako ezarritako arauetan eta araudietan oinarrituta
egin daitezen.
BI4.4 Ekitaldietan eta lehiaketetan animalien trebakuntzan, entrenamenduan eta partaidetzan eta/edo erakusketan
zehar erabilitako materialak eta ekipamenduak kontrolatu egiten dira kasu bakoitzerako egokiak izan daitezen.
BI4.5 Ekitaldietan eta lehiaketetan aurkezteko eta/edo erakusteko animalien trebakuntza-, entrenamendu- eta
egokitzapen-lanak, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta
animalien gutxieneko ongizate-arauak betez egiten direla egiaztatu behar da.
LB5: Jolas-, lan- eta kirol-jardueretarako eta erakusketetan eta/edo lehiaketetan parte hartzeko, zaldien oinarrizko
heziketa-lanak eta maneiua egiteko beharrezko giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, baliabide horiek
optimizatzeko ezarritako helburuen eta jardueren arabera.
BI5.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aldez aurretik zehaztutako jarduerak kontuan hartuta
ezartzen dira.
BI5.2 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu eta balioetsi
egiten dira, konponbidea bilatzeko.
BI5.3 Lanak berrikusi egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela egiaztatzeko, eta, ez bada
betetzen, hori zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira.
BI5.4 Giza baliabideak banatzeko, pertsonen ezaugarriak eta prestakuntza lanpostuen eskakizunetara egokitzen
dira.
BI5.5 Lanak eta erantzukizunak banatu egiten dira eta langileei esleitzen zaizkie, taldeak eragiketak egin eta buka
ditzan ezarritako helburuak betez.
BI5.6 Lanean hasten diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin lotutako
alderdien inguruan.
BI5.7 Egin beharreko txosten eta lan-parteak lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatuz eta egindako
jardueren emaitzak ebaluatuz ezartzen dira.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Arraza, sexu eta adin desberdineko zaldiak. Ukuilu jarraituak, bakarkako boxak. Abaroan egoteko leku estaliak, berderak
eta eskortatxoak. Animalien maneiurako materiala (tamaina desberdinetako ukuiluko kopet-gainak, zerratxo doigarriak,
kalamuzko sokak, eskuilak, zaldi-orraziak, uhalak, lanerako kopet-gainak, hariak, ahokoak, zingilatxoak, izerditakoak,
zaldi-zelak, gida-uhalak, lanerako babesak, ustak, zigorrak...). Zaldi-aziendaren garraiorako egokitutako kamioia edo atoi
egokitua. Zaldi-aziendaren trebakuntzarako eta lanerako instalazioak. Ilemozkailu automatikoa eta ilea mozteko
guraizeak. Aziendaren maneiurako eta garraiorako materiala gordetzeko lokala (zelategia). Identifikazio-sistemak eta materialak. Beharrezko dokumentazio guztia artxibatzeko eta lantzeko lokala. Material informatikoa.

Lanaren produktuak edo emaitza
Arraza, sexu eta adin desberdinetako zaldiak oinarrizko heziketarekin eta/edo jolas-, lan- eta kirol-helburuetarako eta
erakusketetarako eta/edo lehiaketetarako prestatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Hainbat ekipamendu eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Ustiategiaren egiturarekin lotutako
helburuen aurkibideak eta txostenak. Ustiategian jarduteko barne-protokoloak. Jarduera arautzeko araudia. Barnekontroleko zatiak edo egoera-orriak.

4

4. gaitasun-atala
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK,
MATERIALA ETA EKIPAMENDUAK KUDEATZEA
Kodea: UC0536_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
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LB1: Instalazioak eta horien mantentze-lana egokiak eta beharrezkoak direla kontrolatzea eta egiaztatzea, une oro
azienda behar bezala kokatzeko eta ustiategiko jarduerak ongi garatzea lortzeko.
BI1.1 Instalazioen mantentze-plana kostuak eta denborak optimizatzeko asmoarekin ezartzen da, eta bertan
ezarritako lanak nola egiten diren kontrolatzen da.
BI1.2 Makinen, ekipamenduen eta lanabesen garbiketa-plana aplikatu beharreko prozedurak ezarritako
programatzen da, eta makinak, ekipamenduak eta lanabesak funtzionamendurako prest daudela egiaztatzen da.
BI1.3 Azienda kokatzen den gela desberdinak berrikusi egiten dira, erosotasun nahikoa eskaintzen dutela,
kokapen ona dutela, ezarritako osasun-neurriak betetzen dituztela eta elementu arriskutsuak ez dituztela ziurtatuz,
kontsumitzaileen osasuna bermatzen duten irizpideak kontuan hartuta.
BI1.4 Atari zabaleko instalazioak berrikusi egiten dira azienda babes nahikoa duela ziurtatzeko eguraldi txarraren
aurka, harraparien aurka eta gaixotasun-arriskuen aurka.
BI1.5 Geletarako sarbidea berrikusi egiten da aziendaren ezaugarriekin bat etor dadin eta oztoporik izan ez dezan,
eta azienda zauriak edo lesioak eragin diezaieketen elementu arriskutsuen eraginpean ez dagoela ziurtatzeko.
BI1.6 Garbiketako, desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako ekipamenduak kontrolatu egiten dira
ustiategirako egokiak izan daitezen, teknika egokiekin eta gomendatutako dosiekin prestatzen, maneiatzen eta
aplikatzen direla egiaztatuz.
BI1.7 Ustiategiko instalazioak xedaturiko maiztasunarekin ikuskatzen dira, baimendutako produktuekin eta
prozedura egokiekin garbituak, desinfektatuak eta arratoiez garbituak daudela ziurtatuz, ezarritako programa
espezifikoari jarraikiz.
BI1.8 Hainbat parametro kontrolatu behar dira animalientzat kaltegarriak ez diren mugen barruan mantentzeko,
hala nola airearen zirkulazioa, hauts-maila, tenperatura, airearen hezetasun erlatiboa, gas-metaketa eta
argiztapen-maila.

Zaldi-hazkuntza

BI1.9 Ustiategiko instalazio elektrikoak, ur-hornidurako instalazioak eta aziendaren zaintza-sistemak eskatutako
maiztasunarekin berrikusten dira, beren egoera eta funtzionamendu egokia egiaztatuz.
BI1.10 Sortutako hondakinen eta azpiproduktuen biltegiratzea eta/edo ezabatzea kontrolatu egiten da
bakoitzarentzako leku egokietan egiten dela ziurtatzeko, ingurumen-irizpideen arabera eta izurriak zabaltzea eta
hedatzea saihestuz.
BI1.11 Instalazioen egokitzapen- eta mantentze-lanak berrikusi egiten dira, animalia-ongizateko gutxieneko arauak
betez, abeltzaintzako ustiategietako animalien babes-arauak betez, kontsumitzaileen osasuna bermatzen duten
irizpideak kontuan hartuta, eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez egiten direla egiaztatzeko, eta ezbetetzeren bat gertatzen bada, egoera hori zuzentzeko argibideak eman behar dira.
LB2: Abeltzaintzako ustiategiko makinen, materialaren eta ekipamenduen (lanabesak eta erremintak) mantentze-lanak
programatzea, erabilera-espezifikazioak eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritakoak betez.
BI2.1 Dokumentazio teknikoa eta eskuragarri dauden bestelako informazio-iturriak antolatu, eguneratu eta aztertu
egin behar dira, makinak, materialak eta ekipamenduek izan ditzaketen matxuren edo akatsen irismena zehazteko
eta jardun-plan bat lantzeko.
BI2.2 Makinen eta ekipamenduen (koipeztatzea, garbiketak, olio- eta iragazki-aldaketak, beste jardun batzuen
artean) epe laburreko eta ertaineko mantentze-plan prebentiboa (lehen mailakoa) lan-metodoak eta lanaren faseen
antolamendua kontuan hartuta eta lan-kostuak eta -denborak optimizatzen saiatuz lantzen da.
BI2.3 Makinak erabiltzeko egutegia eta irizpide objektiboak ezarritako produkzio-programaren arabera lantzen dira.
BI2.4 Lan-fitxak eta -parteak lantzean funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta izandako etenaldiak eta horien
arrazoiak adierazten dira, ekipamenduak eta makinak kontrolatzeko landutako mantentze-programaren arabera.
BI2.5 Diagnostikoaren txosten teknikoa, instalazioen, makinen eta ekipamenduaren funtzionamendu egokirako
tailer espezializatu batean konpondu beharreko matxurak eta oinarrizko konponketen bitartez tailerrean konpon
daitezkeenak identifikatzeko beharrezko informazioarekin igortzen da.
LB3: Ustiategiko makinen, materialaren eta ekipamenduen (lanabesak eta erremintak) mantentzea eta erabilera
kontrolatzea, hondatzea eta behar ez diren arriskuak saihesteko.
BI3.1 Ustiategiko makinen, materialaren eta ekipamenduen (lanabesak eta erremintak) berrikuste-eragiketak,
aldizkako mantentzea, oinarrizko konponketak, matxuratutako elementuen edo piezen ordezkapena, eta doikuntza,
gainbegiratu egin behar dira ezarritako denboran, baliabideekin eta moduan egin daitezen, segurtasun-neurri
egokiekin, eragiketa soilekin, hala badagokio, ordezko pieza egokiekin eta argibide espezifikoei jarraituz,
eskuliburuetan eta/edo ezarritako protokoloetan adierazitako prozedurekin eta aldizkakotasunarekin.
BI3.2 Makinak, materiala eta ekipamenduak kontrolatu egiten dira, leku egokietan ordenatuak eta kokatuak eta
erabilera-egoera ezin hobeetan egon daitezen.
BI3.3 Makinak gainbegiratu egin behar dira, bide publikoan zirkulatu behar dutenean Zirkulazioaren Kodean
ezarritakora eta araudi osagarrira egokitzen dela egiaztatzeko.
BI3.4 Ekipamenduen eta instalazioen funtzionalitate egokia egiaztatu egin behar da, eta, horretaz gain,
beharrezkoa izanez gero, ezarritako homologazio-irizpideei erantzuten diela egiaztatzen da, azken kontrol bat
eginez.
BI3.5 Ustiategiko makinen, materialaren eta ekipamenduen (lanabesak eta erremintak) maneiua ikuskatu egin
behar da, eragiketa bakoitzaren errekerimenduekin bat etorriz eta eskatutako lan-erritmoaren arabera egin dadin.
BI3.6 Lehen laguntzetarako botika-kutxa berrikusi eta hornitu egin behar da, erabilera-egoera ezin hobean
mantenduz.
BI3.7 Istripu-kasuan laguntza sanitarioko eta lehen laguntzako oinarrizko teknikak aplikatzen dira azkar.
BI3.8 Makineriekin, materialarekin eta ekipamenduekin (lanabesak eta erremintak) egindako mantentze- eta
maneiu-eragiketak kontrolatu egiten dira erabilera-espezifikazioak bete daitezen, ingurumena hondatu gabe eta
abeltzaintzako ustiategietako animalien babes-arauak eta gutxieneko ongizate-arauak betez, laneko arriskuak
prebenitzeko arauak betez, eta, ez-betetzeen kasuan, egoera zuzentzeko beharrezko argibideak emanez.
LB4: Abeltzaintzako makinen eta ekipamenduen oinarrizko mantentze-lana eta konponketak egiteko tailer bat
kudeatzea, eskuragarri dauden baliabideak eta egin beharreko eragiketak kontuan hartuta.
BI4.1 Tailerreko materialen bilketa kantitate zehatzean eta kalitate egokiarekin egiten da aurreikusitako
konponketa-eragiketak gauzatzeko.
BI4.2 Tailerra antolatu egiten da bere ekipamenduak eta erremintak berehala erabiliak izateko egoeran egon
daitezen.
BI4.3 Materialen hornidura- eta gastu-eragiketak aldez aurretik landutako kalkuluei doituta egiten dira.
BI4.4 Materialen, erreminten eta ordezko piezen “stocka” egiaztatu egiten da, epe laburreko eta ertaineko
hornidura-premiak ebaluatuz.
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BI4.5 Materialen, lanabesen eta erreminten biltegiratze- eta kontserbazio-baldintzak gainbegiratu egiten dira, ezin
hobeak direla egiaztatuz.
BI4.6 Horniduren eta hornitzaileen informazio teknikoa erregistratu eta eguneratu egiten da.
BI4.7 Jasotako materiala berrikusi egiten da, eskatutakoarekin bat datorrela eta beren egoera eta funtzionamendua
egokia dela egiaztatuz.
BI4.8 Su-itzalketako ekipamenduak berrikusi egiten dira, berehala erabiltzeko prest daudela ziurtatuz eta behar
bezala seinaleztatuz.
BI4.9 Egindako jardun guztiak laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez egiten direla egiaztatzen da, eta, ezbetetzeen kasuan, egoera zuzentzeko beharrezko argibideak ematen dira.
LB5: Bizitza erabilgarriaren amaierara iristen diren (amortizatuak) abeltzaintzako makinak, ekipamenduak eta lanabesak
ordezkatzeko eta enpresaren premia berriak betetzeko erosketen txosten teknikoak lantzea.
BI5.1 Makinen eragiketa-denboren aldizkako erregistro bat ezartzen da, kontsumitutako materialak (gasolioa, olioa)
eta izandako matxurak barnean hartuz.
BI5.2 Urteko konparazio bat egiten da urtean zehar lortutako erabilera-kostu errealen eta merkatu-prezioko
zerbitzu-eskaintzen artean.
BI5.3 Ekipamenduen erosketa edo ordezkapena programatu egiten da alde esanguratsuak ikusten direnean kostu
errealen eta egindako aurreikuspenen artean, edo, akatsengatik edo matxuren ugaritzeagatik, ezarritako lanprograma betetzeari sistematikoki utzi egin behar zaionean.
BI5.4 Merkatuko makinei eta ekipamenduei buruzko dokumentazio tekniko eta ekonomiko eskuragarria aztertu
egiten da, amortizatuak eta zaharkituak daudenak eta errentagarriak ez direnak ordezkatzeko plana zehazteko.
BI5.5 Txosten tekniko ekonomiko bat egiten da beharrezko informazioarekin erosketa-plana ezartzeko, ezaugarri
teknikoak, inbertsioaren errentagarritasuna, finantziazioa eta eragiketaren kostua adieraziz.
LB6: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioen, makinen, materialaren eta ekipamenduen kudeaketarako behar diren giza
baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, baliabide horiek optimizatzeko ezarritako helburuen eta jardueren arabera.
BI6.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aldez aurretik zehaztutako jarduerak kontuan hartuta
ezartzen dira.
BI6.2 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu eta balioetsi
egiten dira konponbidea bilatzeko.
BI6.3 Lanak berrikusi egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela egiaztatzeko, eta, ez bada
betetzen, hori zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira.
BI6.4 Giza baliabideen banaketa pertsonen ezaugarriak eta prestakuntza lanpostuen eskakizunetara egokituz
egiten da.
BI6.5 Lanak eta erantzukizunak banatu egiten dira eta langileei esleitzen zaizkie, taldeak eragiketak egin eta buka
ditzan ezarritako helburuak betez.
BI6.6 Lanean hasten diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia
duten alderdietan.
BI6.7 Egin beharreko txosten eta lan-parteak lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatuz eta egindako
jardueren emaitzak ebaluatuz ezartzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Makina autopropultsatuak produktu sanitarioen aplikaziorako, lehengaien eta animalien kargarako, deskargarako eta
garraiorako, eta azienda-produktuen garbiketarako, elikadurarako, erauzketarako eta kontserbaziorako. Makinen eta
ekipamenduen mantentze-lanak egiteko eta horiek konpontzeko tresnak. Lan-bankuak, erreminta-sortak, zulagailua,
katu hidraulikoak, koipeztatze-ekipamenduak, konpresorea, erregaiak eta lubrifikatzaileak biltegiratzeko gordetegiak.
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.
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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.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
HAZITARAKO ARREN, UMETARAKO BEHORREN ETA
ERRAPEKO MOXALEN JARDUEREN KONTROLA ETA
ANTOLAKUNTZA
2. prestakuntza-modulua:
MOXALAK ERRAPETIK KENTZEKO ETA AURRERAKOEN
HAZKUNTZAKO JARDUEREN KONTROLA ETA
ANTOLAKUNTZA
3. prestakuntza-modulua:
OINARRIZKO HEZIKETA ETA JOLAS-, LAN- ETA
KIROL-HELBURUETARAKO, ETA ERAKUSKETETAN ETA/EDO
LEHIAKETETAN AURKEZTEKO ZALDIEN MANEIUA
GAINBEGIRATZEA
4. prestakuntza-modulua:
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOEN, MAKINEN,
MATERIALAREN ETA EKIPAMENDUEN KUDEAKETA
5. prestakuntza-modulua:
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
ZALDI-HAZKUNTZAN

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
HAZITARAKO ARREN, UMETARAKO BEHORREN ETA ERRAPEKO
MOXALEN JARDUEREN KONTROLA ETA ANTOLAKUNTZA
Kodea: MF0533_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0533_3: Jarduerak kontrolatzea eta antolatzea hazitarako arrekin,

umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin.

Iraupena: 180 ordu
1.1 prestakuntza-atala
HAZITARAKOEN, UMETARAKO BEHORREN ETA ERRAPEKO MOXALEN MANEIUA
ETA KOKAPENA
Kodea: UF0372
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB8 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiua, kokapena eta garraioa kontrolatzea, ongizate egokia
ahalbidetzeko eta ustiategiaren barruan errendimendu ona lortzeko.
EI1.1 Aurrerako aziendaren eta errapeko moxalen maneiu- eta kokapen-jarraibideak zehaztea egoera espezifikoak
kontuan hartuta, hala nola banako berezitasunak, animalia berriak sartzea ustiategian, eta ugalketa-prozesuaren etapa
edo fasea.
EI1.2 Aurrerako azienda eta errapeko moxalak kokatzeko guneen ezaugarri orokorrak zehaztea, baita horiek egokitzeko
eta mantentzeko jarraibideak ere, animalien ongizatea bermatzearren.
EI1.3 Aurrerako aziendaren eta errapeko moxalen ezohiko portaerako egoerak identifikatzea, eta, beharrezkoa izanez
gero, maneiu-neurri espezifikoen aplikazioa balioestea.
EI1.4 Umetarako behor-taldeen osaera planifikatzea, horien maneiu-lanak gutxiagotzeko helburuarekin.
EI1.5 Hazitarakoekin gauzatu behar diren jardunak deskribatzea, horien forma fisiko egokia eta ugalketarako duten
kemenari eusteko.
EI1.6 Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen lekualdaketak eta/edo garraioak planifikatzea, kasu
bakoitzean behar diren instalazioak, baliabideak, ekipamenduak, jardun-moduak, segurtasun-neurriak eta
dokumentazioa zehaztuz.
EI1.7 Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiurako, kokapenerako eta garraiorako, laneko
arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak
identifikatzea.
A2: Hazitarakoekin, umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin egin beharreko jardueretan behar diren giza baliabideak
koordinatzea, errendimendu egokiak bermatzearren, ezarritako helburuen eta jardueren arabera.
EI2.1 Langile bakoitzarentzako zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, ezarritako helburuak betetze
aldera.
EI2.2 Aholkularitza teknikoa ematea ekipoko langileei, bete beharreko lanpostuarekin lotutako alderdien inguruan.
EI2.3 Larrialdietarako erantzuna zehaztea, larritasuna balioetsiz, jarduera geldituz, gertakizunaren berri emanez, eta
dagokion plana aplikatuz.
EI2.4 Lanean zehar gerta daitezkeen arazoak edo gatazkak identifikatzea, eta izan daitezkeen konponbideak zehaztea.
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EI2.5 Lan-txostenak eta -parteak lantzea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak jasoz, egindako jardueren
emaitzak ebaluatzeko.
EI2.6 Hazitarakoekin, umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin egin beharreko jardueretan behar diren giza
baliabideen koordinaziorako eta kontrolerako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.

Edukiak:
1. Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen jokabidea.
- Hazitarakoaren eta behorraren jokabide normala ugalketa-etapan zehar.
- Hazitarakoaren eta behorraren ezohiko portaeren kasuak ugalketa-etapan zehar: akatsak, ohitura txarrak eta izan
daitezkeen zuzenketak.
- Errapeko moxalen jokabide normala.
- Errapeko moxalen ezohiko portaeren kasuak: izan daitezkeen zuzenketak.

2. Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiua.
- Hazitarakoentzako maneiu-protokolo espezifikoa.
- Umetarako behorrentzako eta errapeko moxalentzako maneiu-protokolo espezifikoa.
- Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiuan erabilitako materialak eta ekipamenduak.

3. Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen kokapena eta garraioa.

- Hazitarakoentzako, umetarako behorrentzako eta errapeko moxalentzako instalazioak: ezaugarriak, egokitzapena
eta mantentzea.
- Bidaia-motaren araberako garraio-baliabide eta -ekipamendu egokiak.
- Bidaian zehar animaliak babesteko ekipamenduak.
- Animalientzako eta garraiatzen dituzten langileentzako ezinbesteko prebentzio- eta segurtasun-neurriak.
- Zaldi-aziendaren garraiorako derrigorrezko dokumentazioa eta osasun-jardunak.

4. Hazitarakoak, umetarako behorrak eta errapeko moxalak maneiatzen dituzten langileen
antolakuntza eta gainbegiratzea.
-

Langile-premiak.
Lanaren antolamendua.
Lanen esleipena.
Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea.

5. Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiu orokorrarekin eta
kokapenarekin lotutako araudi erregulatzailea.
- Ingurumen-babesa
- Lan-arriskuen prebentzioa
- Animalia-ongizatea.

1.2 prestakuntza-atala
PLANGINTZA ETA KONTROLA ZALDI-AZIENDAREN UGALKETA-PROZESUAREN
GARAPENEAN
Kodea: UF0373
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ustiategiaren baliabideetara egokitutako estaltze-plan bat lantzea, horren aplikazio zuzena gainbegiratuz eta dagokion
erregistroak eginez ugalketa-prozesu osoan zehar.
EI1.1 Estaltze-plan bideragarri bat diseinatzea, aurreko urteetako emaitzen azterlanean, baliabide erabilgarrietan eta
ustiategiaren helburu berrietan oinarrituta.
EI1.2 Estaltze naturaleko edo intseminazio artifizialeko tekniken aplikazioa hautatzea, estali beharreko behorren eta
hazitarakoen kopuruaren eta ezaugarrien arabera, baita langile eta baliabide erabilgarrien arabera ere.
EI1.3 Estaltze-planaren betearazpena egiaztatzea, sor daitezkeen ezbeharrak konponduz, neurri eta zuzenketa
egokienen bitartez, ustiategiaren baliabideak eta helburuak kontuan hartuta.
EI1.4 Beharrezko informazioa biltzea eta artxibatzea gero aztertzeko, eta dagokion erregistroak behar bezala betetzea.
EI1.5 Estaltze-plana lantzeko eta gainbegiratzeko, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A2: Umetarako behorretan araldia detektatzeko eta egiaztatzeko metodo desberdinak erabiltzea, estaltzeko une egokiena
ziurtatze aldera.
EI2.1 Behorretan araldiaren seinale eta sintoma nabariak identifikatzea, horien egoera fisikoaren eta portaeraren
behaketaren bitartez.
EI2.2 Behorretan araldia detektatzeko eta egiaztatzeko erabiltzen diren metodoak, materialak, ekipamenduak eta
instalazioak zerrendatzea, baita horien erabilera-moduak, funtzionamendua eta mantentzea ere.
EI2.3 Behorretan araldia detektatzeko eta egiaztatzeko metodoak erabiltzea, ugalketa-zikloaren zein fasetan dauden eta
estaltzeko edo intseminatzeko une egokiena zehaztuz.
EI2.4 Araldia detektatzeko eta egiaztatzeko behorrekin egiten diren jardunen ondoriozko ezinbesteko erregistroak
betetzea.
EI2.5 Behorretan araldia detektatzeko eta egiaztatzeko prozesuetarako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta
animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A3: Intseminazio artifizialaren bidezko estalketetan erabiliko diren semen-dosien erauzketarako, prestaketarako,
kontserbaziorako eta garraiorako metodo desberdinak erabiltzea.
EI3.1 Semen-dosien erauzketarako, prestaketarako, kontserbaziorako eta garraiorako erabiltzen diren metodoak,
materialak, ekipamenduak eta instalazioak zerrendatzea, baita horien erabilera-moduak, funtzionamendua eta
mantentzea ere.
EI3.2 Hazitarako ar mota bakoitzarentzako teknika egokiak aplikatzea, semen-dosiak prestatzeko kalitate onargarria
duen semena jasotzen dela ziurtatuz.
EI3.3 Jasotako semen freskoaren tratamendu- eta manipulazio-baliabide egokiak erabiltzea, intseminazio artifizialaren
bidezko estalketetan erabiliko diren semen-dosiak fidagarritasun- eta segurtasun-baldintza egokietan jasoz, kontserbatuz
eta garraiatuz.
EI3.4 Semen-dosiak lortzeko eta kontserbatzeko, hazitarakoekin egiten diren jardunen ondoriozko ezinbesteko
erregistroak betetzea.
EI3.5 Semen-dosien erauzketarako, prestaketarako, kontserbaziorako eta garraiorako, laneko arriskuak prebenitzeko
araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A4: Araldia egiaztatu zaien behorren estalketarako metodo desberdinak erabiltzea (estaltze naturala edo intseminazio
artifiziala), behor haurdunen kopuruan emaitza onak lortze aldera.
EI4.1 Behorren estalketarako erabiltzen diren metodoak, materialak, ekipamenduak eta instalazioak zerrendatzea
(estaltze naturala edo intseminazio artifiziala), baita horien erabilera-moduak, funtzionamendua eta mantentzea ere.
EI4.2 Behorren estaltze-prozesuan (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala) egin beharreko jardunen plangintza
egitea, horien eraginkortasun handiena lortzeko ezinbesteko neurriak eta arretak xedatuz.
EI4.3 Estaltze natural bidezko behor baten estalketa gidatzea eta/edo egitea, eraginkortasunez eta segurtasunbaldintzetan gauzatzeko behar diren materialak, ekipamenduak, instalazioak eta langileak erabiliz.
EI4.5 Intseminazio artifizial bidezko behor baten estalketa egitea, erabili beharreko semen-dosia aldez aurretik
prestatuta, eta eraginkortasunez eta segurtasun-baldintzetan gauzatzeko ezinbesteko materialak, ekipamenduak eta
instalazioak erabiliz.
EI4.6 Estalketetan (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala) behorrekin egiten diren jardunen ondoriozko
ezinbesteko erregistroak betetzea.
EI4.7 Behorren estaltze-prozesuetarako (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala), laneko arriskuak prebenitzeko
araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
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A5: Sabelaldian zehar umetarako behorrekin egiten diren jardunak gainbegiratzea, jaiotza kopurua handiagotze aldera.
EI5.1 Behorren ernaldiaren diagnostikoa edo sabelaldiaren egiaztapena egiteko erabiltzen diren metodoak, materialak,
ekipamenduak eta instalazioak zerrendatzea, baita horien erabilera-moduak, funtzionamendua eta mantentzea ere.
EI5.2 Aldez aurretik estalitako behor baten ernaldiaren diagnostikoa edo sabelaldiaren egiaztapena egitea,
eraginkortasunez eta segurtasun-baldintzetan gauzatzeko beharrezko materialak, ekipamenduak eta instalazioak
erabiliz.
EI5.3 Umedun dagoen behorrak izan ditzakeen portaera-alterazio eta aldaketa fisiko ohikoenak interpretatzea,
behorraren sabelaldi-fasearentzat normalak ote diren balioetsiz.
EI5.4 Umedun dagoen behorrarekin egin beharreko maneiu-jardunak zehaztea, abortuak eta konplikazioak saihesteko
sabelaldian zehar.
EI5.5 Behorretan abortua adierazten duten seinaleak atzematea, kasu bakoitzean protokoloaren arabera jardunez.
EI5.6 Behorrek erditzean jasoko dituzten zainketa espezifikoak zehaztea, kontrol- eta zaintza-jardun eta -metodo
egokiak ahalbidetuz.
EI5.7 Sabelaldian zehar behorrak maneiatzeko eta behatzeko, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren sektorerako
ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A6: Erditzean behorrei arreta emateko beharrezko ekintzak ebaluatzea eta ezinbesteko baliabideak ahalbidetzea, erditzea
normaltasunez garatzen dela ziurtatzeko.
EI6.1 Behorren erditzea garatuko den guneen egokitzapen zuzenerako ezinbesteko jardunak planifikatzea, horien arreta
on baterako beharrezko baliabideak ahalbidetuz.
EI6.2 Maneiu- eta higiene-protokolo bat lantzea behorren erditzean laguntzeko, amarengan eta bere moxalarengan
kalteak eta infekzioak saihestearren.
EI6.3 Erditzearen sintoma nabariak atzematea behorretan, erditzea gertatuko den unea gutxi gorabehera balioetsiz.
EI6.4 Behorren erditzearen fase desberdinak identifikatzea, horren garapenean izan daitezkeen anomaliak ohartuz.
EI6.5 Erditzean eta ondoko uneetan behorrentzako eta beren moxalentzako ezinbesteko laguntza- eta zainketa-teknikak
azaltzea, baita konplikazioen kasurako eta/edo ezohiko garapen baten kasurako jardun-protokoloa ere.
EI6.6 Erditzean behorrei laguntzeko, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren sektorerako ingurumen-jardunbide
egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan
jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A7: Esnealdian behor amekin eta beren moxalekin egin beharreko jardunak kontrolatzea, horien ongizatea bermatzearren.
EI7.1 Esnealdian behorrei eta moxalei aplikatu beharreko zainketak azaltzea.
EI7.2 Adinaren arabera garapen-egoera onean dagoen errapeko moxal baten ezaugarriak zerrendatzea.
EI7.3 Moxalaren aldetik edoskitze on bat lortzeko jarraitu beharreko jarraibideak adieraztea.
EI7.4 Moxalari edoskitze on bat ematea oztopa dezaketen eragozpenak deskribatzea eta izan daitezkeen konponbideak
adieraztea.
EI7.5 Esnealdian zehar behorretan eta beren moxaletan gerta daitezkeen ezohiko portaera-aldaketak identifikatzea.
EI7.6 Errapeko moxalak eta beren amak, ustiategiaren barruko maneiuari eta egoera fisiologikoari dagokionez parekoen
animalia-talde baten barruan sartzeko erabiltzen diren metodoak azaltzea.
EI7.7 Errapeko moxalak eta beren amak taldean ez integratzea edo gaizki egitea eragin dezaketen arrazoiak
identifikatzea.
EI7.8 Moxalen esnealdirako, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren sektorerako ingurumen-jardunbide egokien
eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako
espezifikazioak identifikatzea.
A8: Errapeko moxalaren jokabidea gainbegiratzea, eta zaintzaileen hurbilketa-lanak une, modu eta leku egokietan egiten
direla egiaztatzea.
EI8.1 Errapeko moxalen jokabide-eredu normalak zerrendatzea.
EI8.2 Jardun-neurri espezifikoak aholkatzen dituzten errapeko moxalen jokabide normalaren alterazioak edo aldaketak
identifikatzea.
EI8.3 Zaintzaileak errapeko moxalari hurbiltzeko teknikak eta metodoak azaltzea.
EI8.4 Zaintzaileek errapeko moxalei hurbiltzeko erabiltzen dituzten ekipamenduen, instalazioen, erreminten eta
lanabesen egokitasuna balioestea eta identifikatzea.
EI8.5 Zaintzaileak errapeko moxalarengana hurbiltzearekin lotutako jardueretarako, nekazaritzako eta abeltzaintzako
industriaren sektorerako ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta
animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
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Edukiak:
1. Zaldien ugalketa-aparatuaren anatomia eta fisiologia.
-

Hazitarakoaren ugalketa-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Behorraren ugalketa-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Hazitarakoen ugalketa-zikloa: pubertaroa, ugalkortasuna, hazitarakoen antzutasunaren arrazoiak.
Behorraren ugalketa-zikloa: pubertaroa, ugalkortasuna, obulutegi-zikloaren iraupena eta ezaugarriak, obulazioaren
nahasmendu funtzionalak, behorren antzutasunaren arrazoiak.

2. Zaldi-aziendaren ugalketa.
- Estalketen plana: diseinua eta plangintza.
- Behorretan araldia detektatzeko metodoak: erabilitako teknikak, materialak, ekipamenduak eta instalazioak.
- Estaltze naturala: erabilitako teknikak, materialak, ekipamenduak eta instalazioak. Intseminazio artifizialaren
abantailak eta eragozpenak.
- Intseminazio artifiziala: semena erauzteko, eta semen-dosien manipulaziorako, prestaketarako, kontserbaziorako
eta garraiorako erabiltzen diren teknikak, materialak, ekipamenduak eta instalazioak. Semen freskoarekin eta
izoztuarekin intseminatzeko erabiltzen diren teknikak, materialak, ekipamenduak eta instalazioak. Estaltze
naturalaren abantailak eta eragozpenak.
- Sabelaldia behorraren kasuan: sabelaldiaren diagnostikorako erabiltzen diren teknikak, materialak, ekipamenduak
eta instalazioak. Behorraren zainketa, jarraipena eta faseak sabelaldian zehar.

3. Behorraren erditzea.
-

Behorren erditzearen seinale eta sintoma nabariak.
Behorraren erditzearen garapena: erditzearen etapak.
Behorren erditzean laguntzeko ezinbesteko guneak, materialak eta ekipamenduak.
Jardun-protokoloa erditze normaletan eta erditze distozikoetan.
Jaioberrien zainketa espezifikoak.
Puerperioa.
Abortuak: seinale eta sintoma nabariak. Jardun-protokoloak.

4. Zaldi-aziendaren edoskitze naturala.
- Behorraren errapea: morfologia, fisiologia, gaixotasunak eta zainketak.
- Behorren esnearen ezaugarri nagusiak.
- Edoskitze naturala: oritza hartzearen garrantzia, etapak eta iraupena.

5. Taldean integratzeko lanak eta zaintzaileak errapeko moxalei hurbiltzeko lanak.
- Errapeko moxalen integrazioa taldeko elkarbizitzan: integrazio-metodoak eta egokitzapen-arazoentzako
konponbideak.
- Errapeko moxalei hurbiltzeko teknikak eta metodoak.
- Errapeko moxalei hurbiltzeko lanetarako behar diren ekipamenduak eta instalazioak: ezaugarriak eta erabileramoduak.

6. Zaldi-aziendaren ugalketa-prozesuaren plangintzan, kontrolean eta garapenean aplikatutako
informatika.
- Material informatikoaren maneiua.
- Jarduerarekin lotutako programa informatikoen ezagutza eta maneiua.

7. Zaldi-aziendaren ugalketa-prozesuaren plangintzarekin, kontrolarekin eta garapenarekin
lotutako araudi erregulatzailea.
- Ingurumen-babesa.
- Lan-arriskuen prebentzioa.
- Animalia-ongizatea.
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1.3 prestakuntza-atala
HAZITARAKOEN, UMETARAKO
ELIKADURA ETA ZAINKETAK

BEHORREN

ETA

ERRAPEKO

MOXALEN

Kodea: UF0374
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB7 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen elikagaien, osagarrien eta elikadura-gehigarrien hornidura
antolatzea eta gainbegiratzea, produkzio-fase bakoitzean horien elikadura-premiak asetzearren.
EI1.1 Aurrerako animalien eta errapeko animalien elikadura-programa egiteko behar den informazioa interpretatzea.
EI1.2 Produkzio-faseetan aurrerako eta errapeko animalia bakoitzari edo taldeari hornitu beharreko elikagai-motak,
osagarriak eta elikadura-gehigarriak antzematea.
EI1.3 Aurrerakoentzako eta errapekoentzako elikagaien, osagarrien eta elikadura-gehigarrien hornidura-ekipamenduak
deskribatzea, baita horien erregulazioa, garbiketa eta mantentzea ere.
EI1.4 Aurrerako eta errapeko aziendari elikagaiak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzeko programa bat lantzea,
urteko garaiaren arabera, eta animalien jardueraren eta egoera fisikoaren arabera, hornidura-ordutegiak eta kantitate
espezifikoak finkatuz.
EI1.5 Adieraztea zein kasutan den derrigorrezkoa hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen elikadura
osatzea eta/edo amaren esnea edoskitze artifizialarekin ordezkatzea eta hori egiteko moduak.
EI1.6 Aurrerakoentzako eta errapekoentzako pentsuak, belarrak, bazkak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak
biltegiratzeko eta kontserbatzeko irizpideak zehaztea.
EI1.7 Ustiategi bateko aurrerakoen eta errapekoen elikadura-programaren kontrola egitea, anoen banaketa, ezaugarriak,
kalitatea eta kantitatea egokiak direla egiaztatuz.
EI1.8 Hazitarakoei, umetarako behorrei eta errapeko moxalei elikagaiak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzeko,
nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren sektorerako ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak
prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A2: Hazitarakoak, umetarako behorrak eta errapeko moxalak osasun-egoera onean mantentzeko egin behar zaizkien
higiene-zainketa espezifikoak eta ezinbesteko osasun-neurriak gainbegiratzea.
EI2.1 Ustiategira aurrerako eta errapeko berriak iristen direnean izan daitezkeen gaixotasunak sartzea eta sakabanatzea
eragozteko hartu beharreko higiene- eta osasun-jarraibideak zerrendatzea.
EI2.2 Aurrerako eta errapeko aziendari egiten zaizkion oinarrizko garbiketa- eta higiene-lanak zehaztea.
EI2.3 Animalia bizidunetan edo irudikatzen dituen grafiko batean, gorputz-atalak atzematea aurrerakoentzako eta
errapekoentzako tratamendu higieniko-sanitario desberdinak aplikatzeko.
EI2.4 Aurrerako eta errapeko aziendari higiene- eta osasun-neurriak aplikatzeko materialak eta ekipamenduak zehaztea,
baita horien erabilera-moduak, funtzionamendua eta mantentzea ere.
EI2.5 Ustiategiko aurrerako eta errapeko aziendarentzako prebentzio-programa sanitarioa planifikatzea.
EI2.6 Aurrerakoek eta errapekoek izan ditzaketen gaixotasun jakin batzuen seinale eta sintoma nagusiak identifikatzea.
EI2.7 Gaixorik dauden aurrerakoen eta errapekoen zaintza-irizpideak, isolamendu-neurriak eta zainketa aringarriak
zehaztea.
EI2.8 Behar bezala betetzea aurrerakoei eta errapekoei egiten zaizkien higiene- eta osasun-jardunen erregistroak,
ustiategian ezarritako protokoloen arabera.
EI2.9 Aurrerako eta errapeko azienda duten zaldi-abeltzaintzako ustiategietarako biosegurtasunari buruz (gorpuen,
hondakinen eta azpiproduktuen tratamendua) ezarritako oinarrizko gomendioak definitzea.
EI2.10 Aurrerakoen eta errapekoen higiene- eta osasun-jardunetarako, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren
sektorerako ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animaliaongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
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Edukiak:
1. Zaldi-aziendako aurrerakoen eta errapekoen ezaugarri morfologikoak.
-

Aurrerakoen eta errapekoen kanpoaldea.
Aurrerakoen eta errapekoen gorputz-atalak: zona sentikorrak. Akatsak eta tarak.
Aurrerakoen eta errapekoen ilajeak eta ileak: kolorazioak eta berezitasunak.
Aurrerakoen eta errapekoen ezaugarri morfologiko bereizgarriak zaldi-arraza nagusietan.

2. Zaldi-aziendako aurrerakoen eta errapekoen ezaugarri fisiologikoak.
-

Aurrerakoen eta errapekoen digestio-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Aurrerakoen eta errapekoen arnas aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Aurrerakoen eta errapekoen zirkulazio-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Aurrerakoen eta errapekoen lokomozio-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Aurrerakoen eta errapekoen ezaugarri fisiologiko bereizgarriak zaldi-arraza nagusietan.

3. Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen elikadura.
-

Elikagaien printzipio nutritiboak: ezaugarriak.
Elikagaien digerigarritasuna animalia helduetan eta errapekoetan.
Aurrerako eta errapeko animalientzako elikagai-motak.
Osagarrien eta gehigarrien ezaugarriak eta garrantzia aurrerakoen eta errapekoen elikaduran.
Edoskitze artifiziala: metodoak, hornidura-ekipamenduak eta erabilera-kasuak.
Aurrerakoentzako eta errapekoentzako elikagaiak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzeko, kontserbatzeko
eta biltegiratzeko metodoak, ekipamenduak eta jarraibideak.

4. Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen higiene-zainketak.
- Aurrerakoen eta errapekoen garbiketa eta higiene orokorra: dutxa, eskuilatzea, zurden eta buztanaren korapiloak
kentzea eta orraztea, eta apoen zainketak.
- Hazitarakoentzako, umetarako behorrentzako eta errapeko moxalentzako zainketa-jarraibideak eta higienetratamendu espezifikoak.
- Hazitarakoaren eta behorraren ugalketa-aparatuaren kanpoko organoen garbiketa eta desinfekzioa.
- Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen zainketarako eta higienerako metodoak, ekipamenduak
eta instalazioak.
- Aurrerakoen eta errapekoen higiene-zainketen erregistroak: datuak jasotzea eta kontrolatzea.
- Aurrerakoen eta errapekoen zainketarako eta higienerako produktuen erregistroa: horien izakinen kontrola eta
jarraibideak.

5. Osasunaren alterazioak eta derrigorrezko osasun-jardunak hazitarakoentzat, umetarako
behorrentzat eta errapeko moxalentzat.
- Gaixo dauden hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen identifikazioa eta detektatzea: gaixotasunseinale eta -sintoma nabariak. Lesio eta zauri ohikoenak. Ohiko prozesu patologikoak.
- Hazitarakoentzako, umetarako behorrentzako eta errapeko moxalentzako tratamendu zootekniko prebentiboak:
horiek aplikatzeko maiztasuna, baliabideak eta moduak.
- Hazitarakoentzako, umetarako behorrentzako eta errapeko moxalentzako tratamendu propedeutikoak eta
terapeutikoak: horiek aplikatzeko maiztasuna, baliabideak eta moduak.
- Txertoak jartzeko eta barne- eta kanpo-parasitoak hiltzeko programak aurrerako eta errapeko aziendarentzat:
horiek aplikatzeko maiztasuna, baliabideak eta moduak.
- Aurrerakoei eta errapekoei egindako tratamendu sanitarioen erregistroak: datuak jasotzea eta kontrolatzea.
- Medikamentuen erregistroa: horien izakinen kontrola eta jarraibideak.

6. Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen elikaduraren eta zainketen
antolakuntzan eta kontrolean aplikatutako informatika
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- Material informatikoaren maneiua.
- Jarduerarekin lotutako programa informatikoen ezagutza eta maneiua.

Zaldi-hazkuntza

7. Zaldi-aziendako aurrerakoen eta errapekoen zainketarekin eta higiene- eta osasun-jardunekin
lotutako araudi erregulatzailea.
- Ingurumen-babesa
- Lan-arriskuen prebentzioa
- Animalia-ongizatea.

2

2. prestakuntza-modulua:
MOXALAK ERRAPETIK KENTZEKO ETA AURRERAKOEN HAZKUNTZAKO
JARDUEREN KONTROLA ETA ANTOLAKUNTZA
Kodea: MF0534_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0534_3: Moxalak errapetik kentzea eta aurrerakoen hazkuntzako

jarduerak kontrolatzea eta antolatzea.

Iraupena: 150 ordu
2.1 prestakuntza-atala
MOXALEN MANEIUA ETA KOKAPENA ERRAPETIK KENTZERAKOAN ETA
AURRERAKOEN HAZKUNTZAN
Kodea: UF0375
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, LB2 lanbideburutzapenarekin errapetik kendu diren animalien maneiuari dagokionez, eta LB3, LB4, LB5 eta LB7 lanbideburutzapenekin.

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, maneiuneurri 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.
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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 maneiuprotokoloak 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.
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.
- Moxalak errapetik kentzeko unea baldintzatzen duten jarraibideak: gutxieneko edoskitze-denborak, ezaugarri
morfologikoak, ezaugarri fisiologikoak, osasuna, eta egoera fisiko egokia.
- Moxalak errapetik kentzeko teknikak: kokapen-moduak, isolamendu-denborak eta maneiu espezifikoak.
- Moxalak errapetik kentzeko beharrezko instalazioak, materialak eta ekipamenduak: ezaugarriak. Erabilera-moduak
eta egokitzapena.
- Behorraren eta moxalaren portaera naturala errapetik kendu ondoren.
- Moxalen ezohiko portaeren kasuak errapetik kendu ondoren: izan daitezkeen zuzenketak.

2. Zaldi-aziendaren aurrerakoen hazkuntza.
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- Errapetik kendutako moxalak ustiategiko aurrerakoen hazkuntza-erregimen orokorrera igarotzea baldintzatzen
duten jarraibideak: egoera berrira ondo egokitzearen seinaleak, elikadura-jarraibideak, osasuna eta egoera fisiko
egokia.
- Errapetik kendutako moxalak taldetan integratzeko teknikak: animaliak taldekatzeko irizpideak eta moduak.
- Aurrerako moxalen maneiu espezifikoa: animalien bakarkako maneiu-protokoloa. Hezteko teknikak. Animaliak
taldean lekualdatzeko eta mugitzeko teknikak.
- Haragi-produkziorako gizentzeko moxalen maneiu-protokoloa.

Zaldi-hazkuntza

- Moxalen aurrerakoen hezkuntzan erabilitako instalazioak, materialak eta ekipamenduak: ezaugarriak. Erabileramoduak eta egokitzapena.
- Aurrerako moxalen portaera naturala:
- Aurrerako moxalen ezohiko portaeren kasuak: izan daitezkeen zuzenketak.

3. Aurrerako moxalen garraioa.
-

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

4. Aurrerako moxalekin lan egiten duten langileen antolakuntza eta gainbegiratzea.
-

Langile-premiak.
Lanaren antolamendua.
Lanen esleipena.
Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea.

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

2.2 prestakuntza-atala
AURRERAKO MOXALEN IDENTIFIKAZIOA, MARKATZEA, ELIKADURA ETA
ZAINKETAK
Kodea: UF0376
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-unitate hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin Markatzeari eta
Identifikazioari dagokionez, baita LB6 lanbide-burutzapenarekin ere.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Moxalen identifikaziorako, markatzeko eta dagokion erregistroetan inskribatzeko ezinbesteko jardunak ezartzea.
EI1.1 Iruzkin grafiko bat betetzeko ezinbestekoak diren moxalen kanpo-ezaugarri morfologikoak atzematea.
EI1.2 Ustiategiak moxalentzat aldez aurretik diseinatutako eta xedaturiko iruzkin grafikoko fitxak behar bezala betetzea.
EI1.3 Identifikazio- eta markaketa-sistema desberdinak moxalen zein gorputz-ataletan aplikatzen diren atzematea.
EI1.4 Moxalak identifikatzeko eta markatzeko baimendutako sistemen berezitasunak azaltzea, baita horiek aplikatzeko
moduak, materialak eta ekipamenduak ere.
EI1.5. Moxalak beren arrazaren erregistro ofizialean inskribatzea izapidetzeko beharrezko dokumentazioa kudeatzea.
EI1.6 Moxalak beren arrazaren erregistro ofizialean inskribatzearen ondoriozko dokumentazio guztia interpretatzea eta
artxibatzea.
EI1.7 Aurrerako moxalak identifikatzeko eta markatzeko, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren sektorerako
ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A2: Aurrerako moxalen elikagaien, osagarrien eta elikadura-gehigarrien hornidura antolatzea eta gainbegiratzea, produkziofase bakoitzean horien elikadura-premiak asetzearren.
EI2.1 Aurrerako moxalen elikadura-programa egiteko behar den informazioa interpretatzea.
EI2.2 Produkzio-faseetan aurrerako moxal bakoitzari edo horien taldeari hornitu beharreko elikagai-motak, osagarriak
eta elikadura-gehigarriak atzematea.
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EI2.3 Aurrerako moxalentzako elikagaien, osagarrien eta elikadura-gehigarrien hornidura-ekipamenduak deskribatzea,
baita horien erregulazioa, garbiketa eta mantentzea ere.
EI2.4 Aurrerako moxalen elikadura osatzea derrigorrezkoa den kasuak adieraztea, baita kasu bakoitzerako osagarri eta
gehigarri egokiak ere.
EI2.5 Aurrerako moxalei elikagaiak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzeko programa bat lantzea, urteko
garaiaren arabera, eta animalien jardueraren eta egoera fisikoaren arabera, hornidura-ordutegiak eta kantitate
espezifikoak finkatuz.
EI2.6 Aurrerako moxalentzako pentsuak, belarrak, bazkak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak biltegiratzeko eta
kontserbatzeko irizpideak zehaztea.
EI2.7 Ustiategi bateko aurrerako moxalen elikadura-programaren kontrola egitea, anoen banaketa, ezaugarriak, kalitatea
eta kantitatea egokiak direla egiaztatuz.
EI2.8 Aurrerako moxalei elikagaiak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzeko, nekazaritzako eta abeltzaintzako
industriaren sektorerako ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta
animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A3: Aurrerako moxalak osasun-egoera onean mantentzeko egin behar zaizkien higiene-zainketa espezifikoak eta
ezinbesteko osasun-neurriak gainbegiratzea.
EI3.1 Ustiategira aurrerako moxal berriak iristen direnean izan daitezkeen gaixotasunak sartzea eta sakabanatzea
eragozteko hartu beharreko higiene- eta osasun-jarraibideak zerrendatzea.
EI3.2 Aurrerako moxalei egiten zaizkien oinarrizko garbiketa- eta higiene-lanak zehaztea.
EI3.3 Animalia bizidunetan edo irudikatzen dituen grafiko batean, gorputz-atalak antzematea aurrerako moxalentzako
tratamendu higieniko-sanitario desberdinak aplikatzeko.
EI3.4 Aurrerako moxalei higiene- eta osasun-neurriak aplikatzeko materialak eta ekipamenduak zehaztea, baita horien
erabilera-moduak, funtzionamendua eta mantentzea ere.
EI3.5 Ustiategiko aurrerako moxalentzako prebentzio-programa sanitarioa planifikatzea.
EI3.6 Aurrerako moxalek izan ditzaketen gaixotasun jakin batzuen seinale eta sintoma nagusiak identifikatzea.
EI3.7 Aurrerako moxalen zaintza-irizpideak, isolamendu-neurriak eta zainketa aringarriak zehaztea.
EI3.8 Behar bezala betetzea aurrerako moxalei egiten zaizkien higiene- eta osasun-jardunen erregistroak, ustiategian
ezarritako protokoloen arabera.
EI3.9 Aurrerako moxalak dituzten zaldi-abeltzaintzako ustiategietarako biosegurtasunari buruz (gorpuen, hondakinen eta
azpiproduktuen tratamendua) ezarritako oinarrizko gomendioak definitzea.
EI3.10 Aurrerako moxalen higiene- eta osasun-jardunetarako, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren sektorerako
ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.

Edukiak:
1. Zaldi-aziendako aurrerakoen hazkuntzako animalien ezaugarri morfologikoak.
-

Aurrerako moxalen kanpoaldea.
Aurrerako moxalen gorputz-atalak: zona sentikorrak. Akatsak eta tarak.
Aurrerako moxalen ilajeak eta ileak: kolorazioak eta berezitasunak.
Aurrerako moxalen ezaugarri morfologiko bereizgarriak zaldi-arraza nagusietan.

2. Zaldi-aziendako aurrerakoen hazkuntzako animalien ezaugarri fisiologikoak.
-

Aurrerako moxalen digestio-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Aurrerako moxalen arnas aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Aurrerako moxalen zirkulazio-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Aurrerako moxalen lokomozio-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Aurrerako moxalen ezaugarri fisiologiko bereizgarriak zaldi-arraza nagusietan.

3. Zaldi-aziendaren aurrerakoen hazkuntzako elikadura.
-
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Elikagaien printzipio nutritiboak: ezaugarriak.
Elikagaien digerigarritasuna moxal gazteetan.
Aurrerako moxalentzako elikagai-motak.
Osagarrien eta gehigarrien ezaugarriak eta garrantzia aurrerako moxalen elikaduran.
Aurrerako moxalentzako elikagaiak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzeko, kontserbatzeko eta
biltegiratzeko metodoak, ekipamenduak eta jarraibideak.

Zaldi-hazkuntza

4. Aurrerako moxalen higiene-zainketak.

- Aurrerako moxalen garbiketa eta higiene orokorra: dutxa, eskuilatzea, zurden eta buztanaren korapiloak kentzea
eta orraztea, eta apoen zainketak.
- Aurrerako moxalentzako zainketa-jarraibideak eta higiene-tratamendu espezifikoak.
- Aurrerako moxalen zainketarako metodoak, ekipamenduak eta instalazioak.
- Aurrerako moxalentzako higiene-zainketen erregistroak: datuak jasotzea eta kontrolatzea.
- Aurrerako moxalen zainketarako eta higienerako produktuen erregistroa: horien izakinen kontrola eta jarraibideak.

5. Osasun-alterazioak eta derrigorrezko osasun-jardunak zaldi-aziendako aurrerakoen
hazkuntzako animalientzat.

- Gaixo dauden aurrerako moxalak identifikatzea eta detektatzea: gaixotasun-seinale eta -sintoma nabariak. Lesio
eta zauri ohikoenak. Ohiko prozesu patologikoak.
- Aurrerako moxalentzako tratamendu zootekniko prebentiboak: horiek aplikatzeko maiztasuna, baliabideak eta
moduak.
- Aurrerako moxalentzako tratamendu propedeutikoak eta terapeutikoak: horiek aplikatzeko maiztasuna, baliabideak
eta moduak.
- Txertoak jartzeko eta barne- eta kanpo-parasitoak hiltzeko programak aurrerako moxalentzat: horiek aplikatzeko
maiztasuna, baliabideak eta moduak.
- Aurrerako moxalei egindako tratamendu sanitarioen erregistroak: datuak jasotzea eta kontrolatzea.
- Medikamentuen erregistroa: horien izakinen kontrola eta jarraibideak.

6. Zaldi-aziendako moxalen identifikazioa eta markatzea.
- Izaera naturalen iruzkin bidezko identifikazioa.
- Gailu elektronikoen bidezko identifikazioa.
- Markatzea: su-markak, tatuajeak eta bestelako sistemak.

7. Zaldi-aziendako moxalen erregistroa eta inskribatzea.
- Moxalak arraza bakoitzaren liburu genealogikoetan inskribatzeko araudi erregulatzailea.
- Moxalak erregistroetan eta liburu genealogikoetan inskribatzeko ezinbesteko dokumentazioaren kudeaketa.

8. Moxalak dagokion erregistroetan inskribatzean eta horien elikaduraren eta zainketen
antolakuntzan eta kontrolean aplikatutako informatika.
- Material informatikoaren maneiua.
- Jarduerarekin lotutako programa informatikoen ezagutza eta maneiua.

9. Zaldi-aziendako aurrerakoen hazkuntzako animalien zainketarekin eta higiene- eta osasunjardunekin lotutako araudi erregulatzailea.
- Ingurumen-babesa
- Lan-arriskuen prebentzioa
- Animalia-ongizatea.

3

3. prestakuntza-modulua:
MOXALEN OINARRIZKO HEZIKETA ETA JOLAS-, LAN- ETA
KIROL-HELBURUETARAKO, ETA ERAKUSKETETAN ETA/EDO
LEHIAKETETAN AURKEZTEKO ZALDIEN MANEIUA GAINBEGIRATZEA
Kodea: MF0535_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0535_3: Jolas-, lan- eta kirol-helburuetarako, eta erakusketetan eta/edo
lehiaketetan aurkezteko zaldien oinarrizko heziketa-lanak eta maneiua gainbegiratzea.
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Iraupena: 180 ordu
3.1 prestakuntza-atala
MOXALEN OINARRIZKO HEZIKETA-PROZESUA ZALDI-AZIENDAN
Kodea: UF0377
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aurrerakoen hazkuntza moxalen banantzea eta otzantzea planifikatzea eta kontrolatzea, horren ondoko heziketa
ahalbidetzeko.
EI1.1 Aurrerako moxalak banantzeko eta otzantzeko lan-plan egoki baten programazioa egitea.
EI1.2 Moxalak banantzearen eta otzantzearen fase bakoitzean jarraitu beharreko jardun-jarraibideak zehaztea.
EI1.3 Moxalak banantzean eta otzantzean erabiltzen diren instalazioen, materialen eta ekipamenduen ezaugarriak eta
erabilera-moduak definitzea.
EI1.4 Ondoko heziketan erabiliko diren ekipamenduak jartzeko eta egokitzeko lanekin hasteko aurrerako moxalei
eskatzen zaizkien ezaugarri morfologikoak eta portaerazkoak atzematea.
EI1.5 Moxalen ezohiko portaerako egoerak identifikatzea banantzean eta otzantzean zehar, eta, beharrezkoa izanez
gero, maneiu-neurri espezifikoen aplikazioa balioestea.
EI1.6 Sokaz lagundutako heziketa-lanak hasi aurretik, moxalek izan behar duten egokitzapen-maila eta menderatzea
balioestea eta baloratzea.
EI1.7 Moxalen otzantzearen kontrolerako eta jarraipenerako beharrezko fitxak lantzea eta betetzea.
EI1.8 Aurrerako moxalen banantze- eta otzantze-jardunetarako, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren
sektorerako ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animaliaongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A2: Otzandutako moxalen soka-bidezko heziketa-lanak programatzea eta fase bakoitzean ekipamendu eta teknika egokiekin
egiten direla gainbegiratzea.
EI2.1 Otzandutako moxalen soka-bidezko lanerako lan-plan egoki baten programazioa egitea.
EI2.2 Soka-bidezko heziketa-lanak hasteko, otzandutako moxalei eskatzen zaien portaera eta menderatze-maila
balioestea.
EI2.3 Otzandutako moxalen soka-bidezko lanaren faseetan erabili beharreko teknika azaltzea, eta fase bakoitzean lortu
beharreko helburuak definitzea.
EI2.4 Moxalen soka-bidezko heziketan erabiltzen diren instalazioen, materialen eta ekipamenduen ezaugarriak eta
erabilera-moduak definitzea.
EI2.5 Soka-bidezko heziketa-lanarekiko moxalen egokitze-maila baloratzea, eta ezohiko portaerako egoerak
identifikatzea, maneiu-neurri espezifikoak aplikatzeko aukera aintzat hartuta, beharrezkoa izanez gero.
EI2.6 Zaldizkoa gainean jartzeko lanak hasi aurretik, moxalek izan behar duten soka-bidezko heziketa-maila balioestea.
EI2.7 Moxalen soka-bidezko heziketaren kontrolerako eta jarraipenerako beharrezko fitxak lantzea eta betetzea.
EI2.8 Otzandutako moxalen soka-bidezko heziketa-lanetarako, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren
sektorerako ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animaliaongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
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A3: Zaldizkoa moxalen gainean jartzen hastea planifikatzea eta gainbegiratzea, oinarrizko heziketa egoki bat osatzeko.
EI3.1 Zaldizkoa moxalen gainean jartzen hasteko lan-plan egoki baten programazioa egitea.
EI3.2 Zaldizkoa gainean jartzen hasteko, soka-bidez hezitako moxalei eskatzen zaien portaera eta menderatze-maila
balioestea.
EI3.3 Zaldizkoa moxalen gainean jartzen hasteko faseetan egin beharreko teknikak eta ariketak zehaztea, fase
bakoitzean lortu beharreko helburuak definituz.
EI3.4 Zaldizkoa moxalen gainean jartzen hasteko erabiltzen diren instalazioen, materialen eta ekipamenduen
ezaugarriak eta erabilera-moduak definitzea.

Zaldi-hazkuntza

EI3.5 Moxalen ezohiko portaerako egoerak identifikatzea zaldizkoa gainean jartzen hasten denean, eta, beharrezkoa
izanez gero, maneiu-neurri espezifikoen aplikazioa balioestea.
EI3.6 Zaldizkoa animalien gainean jartzeko lana behatu ondoren, oinarrizko heziketa amaitutzat emateko maila egokia
lortu ote duten balioestea.
EI3.7 Zaldizkoa moxalen gainean jartzeko lanaren kontrolerako eta jarraipenerako beharrezko fitxak lantzea eta
betetzea.
EI3.8 Zaldizkoa moxalen gainean hartzen hasteko lanetarako, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren sektorerako
ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.

Edukiak:
1. Moxalen morfologia azken garapen-fasean.
-

Kanpoaldearen itxura orokorra.
Nabarmendu beharreko gorputz-atalak: garapen-maila, zona sentikorrak, akatsak eta tarak.
Behin betiko ilajeak eta ileak: kolorazioak eta berezitasunak.
Azken garapen-faseko moxalen ezaugarri morfologiko bereizgarriak zaldi-arraza nagusietan.

2. Zaldiaren lokomozioa eta motrizitatea.
- Zaldiaren mugimenduaren funtsezko kontzeptuak: irekitasuna, kadentzia, esekidura, goratzea, orekak,
koordinazioa, etab.
- Zaldiaren aire naturalen azterketa: pausoa, trosta eta galopa.
- Zaldiaren mugimenduko akatsen azterketa: pauso laua edo ibilera, trosta zatitua, galopa askatua, atzera jotzea,
zutitzea, ostikoak, saltoa, arraitasuna, etab.
- Geldi dagoen zaldiaren jarrerak: karratua, kokapena, bilketa, etab.

3. Moxalak banantzea eta otzantzea.
- Aurrerako moxalak otzantzeko banantzea baldintzatzen duten jarraibideak: animalien arraza eta adina. Ezaugarri
morfologiko, osasun eta egoera fisiko egokiak.
- Moxalen otzantzerako banantze-teknikak: irizpideak eta estabulazio-moduak.
- Moxalen maneiu espezifikoa otzantzean zehar: animalien bakarkako maneiu-protokoloa. Otzantzeko eta
menderatzeko teknikak.
- Moxalak banantzeko eta otzantzeko erabilitako instalazioak, materialak eta ekipamenduak: ezaugarriak. Erabileramoduak eta egokitzapena.
- Aurrerako moxalen jokabide normalak otzantzearen ondoren eta heziketa hasi ondoren.
- Aurrerako moxalen ezohiko portaeren kasuak otzantzearen ondoren eta heziketa hasi ondoren: akatsak, ohitura
txarrak eta izan daitezkeen zuzenketak.
- Moxaletan otzantze eta menderatze nahikoa adierazten duten faktoreak: azterketa eta balioespena.

4. Moxalen soka-bidezko heziketa.

- Moxalen soka-bidezko heziketarekin hastea baldintzatzen duten jarraibideak: animalien arraza eta adina.
Menderatze-maila. Osasun eta egoera fisiko egokiak.
- Moxalentzako soka-bidezko irakaskuntza- eta ikaskuntza-teknikak: Moduak eta iraupen-denborak.
- Moxalen soka-bidezko lanean erabilitako instalazioak, materialak eta ekipamenduak: ezaugarriak. Kokatzeko
moduak, erabilera-moduak eta egokitzapena.
- Moxalen jokabide normalak soka-bidezko lanean zehar.
- Moxalen ezohiko portaeren kasuak soka-bidezko lanean zehar: akatsak, ohitura txarrak eta izan daitezkeen
zuzenketak.
- Moxalen soka-bidezko lan egoki bat adierazten duten faktoreak: azterketa eta balioespena.

5. Zaldizkoa moxalen gainean jartzen hastea.

- Zaldizkoa moxalen gainean jartzen hastea baldintzatzen duten jarraibideak: animalien arraza eta adina. Sokabidezko heziketa-maila. Osasun eta egoera fisiko egokiak.
- Zaldizkoa moxalen gainean jartzen hasteko teknikak: Moduak eta iraupen-denborak.
- Zaldizkoaren laguntzak gainean jartzeko: laguntza naturalak eta artifizialak.
- Zaldizkoa moxalen gainean jartzen hasteko erabilitako instalazioak, materialak eta ekipamenduak: ezaugarriak.
Kokatzeko moduak, erabilera-moduak eta egokitzapena.
- Moxalen jokabide normalak zaldizkoa gainean jartzen hasten denean.
- Moxalen ezohiko portaeren kasuak zaldizkoa gainean jartzen hasten denean: akatsak, ohitura txarrak eta izan
daitezkeen zuzenketak.
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- Moxalen oinarrizko heziketa-maila adierazten duten faktoreak: azterketa eta balioespena.

6. Zaldi-aziendako moxalen oinarrizko heziketarekin lotutako araudi erregulatzailea.
- Ingurumen-babesa
- Lan-arriskuen prebentzioa
- Animalia-ongizatea.

3.2 prestakuntza-atala
JOLAS-, LAN- ETA KIROL-JARDUERETAN ETA ERAKUSKETETAN ETA/EDO
LEHIAKETETAN PARTE HARTZEN DUEN ZALDI-AZIENDAREN KONTROLA
Kodea: UF0378
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jolas-, lan- eta kirol-jardueretara bideratzen diren zaldiekin egiten diren jarduerak antolatzea eta kontrolatzea, behar
bezala garatzen direla ziurtatzeko.
EI1.1 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan parte hartzen duten zaldien maneiu-, kokapen- eta garraio-jarraibide orokorrak
zehaztea.
EI1.2 Animalientzako lan-plan espezifiko bat egitea, parte hartzen duten jarduera edo jarduerak kontuan hartuta.
EI1.3 Animalia bakoitzarentzat aurreikusitako lan-plana balioestea, teknikak eta baldintzak eta lan-denborak
aurreikusitako helburuak lortzeko egokiak ote diren atzemanez.
EI1.4 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan animalien ezohiko portaerako egoerak identifikatzea, horiek zuzentzeko neurri
espezifikoen aplikazioa balioetsiz, beharrezkoa izanez gero.
EI1.5 Animalien trebakuntza-maila eta egoera fisikoa eta mentala horiekin egiten den jarduerarako egokiak diren
atzematea, jarduera jakin bat garatzeko animalia batzuk baztertzeko aukera balioetsiz.
EI1.6 Zaldiekin jolas-, lan- eta kirol-jarduerak egiteko eta horiek prestatzeko erabiltzen diren instalazioen, materialen eta
ekipamenduen erabilera-moduak eta ezaugarriak definitzea.
EI1.7 Zaldiek jolas-, lan- eta kirol-jardueretan parte hartzeko eta horien prestaketarako, nekazaritzako eta abeltzaintzako
industriaren sektorerako ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta
animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A2: Erakusketetan eta/edo lehiaketetan parte hartzeko eta animalien prestaketarako zaldi-aziendarekin egin behar diren
jardunak planifikatzea eta gainbegiratzea.
EI2.1 Animalien lan- eta egokitzapen-plan espezifiko bat egitea, parte hartuko duten ekitaldietan eta/edo lehiaketetan
egin beharreko jardueraren arabera, eta horiek arautzen dituzten arauen eta erregelamenduen arabera.
EI2.2 Zaldien trebakuntza-, entrenamendu- eta egokitzapen-lanak azaltzea, ekitaldietan eta lehiaketetan parte hartzeko
eta/edo erakusteko.
EI2.3 Animalia horiek ekitaldi eta lehiaketa desberdinetan parte hartzean eta/edo erakustean eta horien trebakuntzan
erabiltzen diren instalazioen, materialen eta ekipamenduen erabilera-moduak eta ezaugarriak definitzea.
EI2.4 Animalien trebakuntza-maila eta egoera fisikoa eta mentala ekitaldi edo lehiaketa jakin batean parte hartzeko
eta/edo erakusteko egokiak diren atzematea, parte hartzeko animalia batzuk baztertzeko aukera balioetsiz.
EI2.5 Animalien ezohiko portaerako egoerak identifikatzea trebakuntzan eta ekitaldi eta lehiaketa desberdinetan parte
hartzean eta/edo erakustean, horiek zuzentzeko neurri espezifikoen aplikazioa balioetsiz beharrezkoa izanez gero.
EI2.6 Erakusketetan eta/edo lehiaketetan parte hartzen duten zaldien kokapen- eta garraio-jarraibide orokorrak
definitzea.
EI2.7 Zaldiek erakusketetan eta/edo lehiaketetan parte hartzeko eta horien prestaketarako, nekazaritzako eta
abeltzaintzako industriaren sektorerako ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko
araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
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Edukiak:
1. Zaldi-aziendaren erabilera jolas-, lan- eta kirol-jardueretarako.
- Zaldi-aziendak parte hartzen duen jolas-, lan- eta kirol-jarduera nagusiak: berezitasunak, araudiak eta partaidetzaarauak.
- Zaldi-aziendak jolas-, lan- eta kirol-jardueretan parte hartzea baldintzatzen duten jarraibideak: arraza, adina,
trebakuntza-maila, osasun eta egoera fisiko egokiak.
- Zaldi-aziendak jolas-, lan- eta kirol-jardueretan parte hartzeko prestatzeko teknikak: trebakuntzako,
egokitzapeneko eta mantentze fisikoko lanak.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan parte hartzen duen zaldi-aziendaren maneiu orokorra. animalien maneiu- eta
kokapen-protokoloa ustiategiaren barruan.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan parte hartzen duen zaldi-aziendarekin erabilitako instalazioak, materialak eta
ekipamenduak: erabilera-moduak eta egokitzapena.
- Zaldi-aziendaren portaera normala jolas-, lan- eta kirol-jardueretan parte hartzen duenean.
- Zaldi-aziendaren ezohiko portaerako kasuak jolas-, lan- eta kirol-jardueretan parte hartzen duenean: izan
daitezkeen zuzenketak.

2. Zaldi-aziendaren partaidetza erakusketetan eta lehiaketetan.
- Zaldi-aziendak parte hartzen duen erakusketa- eta lehiaketa-motak: berezitasunak, araudiak eta partaidetzaarauak.
- Erakusketetan eta lehiaketetan zaldi-aziendaren partaidetza baldintzatzen duten jarraibideak: arraza, adin,
trebakuntza-maila, egokitzapen, osasun eta egoera fisiko egokiak.
- Zaldi-aziendaren prestaketa-teknikak erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko: hautaketako, trebakuntzako,
egokitzapeneko eta mantentze fisikoko lanak.
- Ekitaldietan eta/edo lehiaketetan erakusteko eta/edo parte hartzeko prestatzen den zaldi-aziendaren maneiu
orokorra: animalien maneiu- eta kokapen-protokoloa ustiategiaren barruan.
- Erakusketetan eta lehiaketetan zaldi-aziendaren partaidetzarako eta prestaketarako erabiltzen diren instalazioak,
materialak eta ekipamenduak: erabilera-moduak eta egokitzapena.
- Zaldi-aziendaren portaera naturala erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duenean.
- Zaldi-aziendaren ezohiko portaerako kasuak erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duenean: izan
daitezkeen zuzenketak.

3. Zaldi-aziendaren garraioa jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan
parte hartzeko.
-

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

4. Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldiaziendarekin lotutako araudi erregulatzailea.
- Ingurumen-babesa
- Lan-arriskuen prebentzioa
- Animalia-ongizatea.

3.3 prestakuntza-atala
ZALDI-AZIENDAREN ELIKADURA ETA MANEIU OROKORRA OINARRIZKO
HEZIKETAN ETA ZALDI-JARDUERETAN PARTE HARTZEN DUENEAN
Kodea: UF0379
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendari elikagaiak,
osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzea kontrolatzea.
EI1.1 Animalia bakoitzak garatzen duen jardueran oinarritutako elikadura-programa espezifiko bat egiteko ezinbesteko
informazioa interpretatzea.
EI1.2 Egoera fisikoaren eta garatzen duen jardueraren arabera, animalia bakoitzari eman beharreko elikagai-motak,
osagarriak eta elikadura-gehigarriak atzematea.
EI1.3 Zaldi-aziendarentzako elikagaien, osagarrien eta elikadura-gehigarrien hornidura-ekipamenduak deskribatzea,
baita horien erregulazioa, garbiketa eta mantentzea ere.
EI1.4 Animalia batzuen elikadura osatzea derrigorrezkoa den kasuak adieraztea, baita kasu bakoitzerako osagarri eta
gehigarri egokiak ere.
EI1.5 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendari elikagaiak,
osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzeko programa bat lantzea, urteko garaiaren arabera, eta animalien
jardueraren eta egoera fisikoaren arabera, hornidura-ordutegiak eta kantitate espezifikoak finkatuz.
EI1.6 Zaldi-aziendarentzako pentsuak, belarrak, bazkak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak biltegiratzeko eta
kontserbatzeko irizpideak zehaztea.
EI1.7 Ustiategi bateko jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldiaziendaren elikadura-programaren kontrola egitea, anoen banaketa, ezaugarriak, kalitatea eta kantitatea egokiak direla
egiaztatuz.
EI1.8 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendari elikagaiak,
osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzeko, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren sektorerako ingurumenjardunbide egokien eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardunirizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.
A2: Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-azienda osasun-egoera
onean mantentzeko egin behar zaizkion higiene-zainketa espezifikoak eta ezinbesteko osasun-neurriak gainbegiratzea.
EI2.1 Ustiategira zaldi-azienda berria iristen denean izan daitezkeen gaixotasunak sartzea eta sakabanatzea eragozteko
hartu beharreko higiene- eta osasun-jarraibideak zerrendatzea.
EI2.2 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendari egiten
zaizkion oinarrizko garbiketa- eta higiene-lanak zehaztea.
EI2.3 Animalia bizidunetan edo irudikatzen dituen grafiko batean, gorputz-atalak atzematea zaldi-aziendarentzako
tratamendu higieniko-sanitario desberdinak aplikatzeko.
EI2.4 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendari higiene- eta
osasun-neurriak aplikatzeko materialak eta ekipamenduak zehaztea, baita horien erabilera-moduak, funtzionamendua
eta mantentzea ere.
EI2.5 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendarentzako
prebentzio-programa sanitarioa planifikatzea.
EI2.6 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan, eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendari eragin
diezaioketen gaixotasun jakin batzuen seinale eta sintoma nagusiak identifikatzea.
EI2.7 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan, eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendaren zaintzairizpideak, isolamendu-neurriak eta zainketa aringarriak zehaztea.
EI2.8 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan, eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendarekin egiten
diren higiene- eta osasun-jardunen erregistroak behar bezala betetzea, ustiategian ezarritako protokoloen arabera.
EI2.9 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan, eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-azienda duten zaldiabeltzaintzako ustiategietarako biosegurtasunari buruz (gorpuen, hondakinen eta azpiproduktuen tratamendua)
ezarritako oinarrizko gomendioak definitzea.
EI2.10 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan, eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendaren higieneeta osasun-jardunetarako, nekazaritzako eta abeltzaintzako industriaren sektorerako ingurumen-jardunbide egokien
eskuliburuan, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako
espezifikazioak identifikatzea.
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A3: Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan, eta erakusketetan eta lehiaketetan zaldi-aziendaren partaidetzarako eta prestaketarako
ezinbesteko giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, errendimendu egokiak bermatze aldera, ezarritako helburuen
eta jardueren arabera.
EI3.1 Langile bakoitzarentzako zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, ezarritako helburuak betetze
aldera.
EI3.2 Aholkularitza teknikoa ematea langileei, garatu beharreko lanpostuarekin lotutako alderdien inguruan.

Zaldi-hazkuntza

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 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendarekin egiten
diren jardueretan behar diren giza baliabideen koordinaziorako eta kontrolerako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian
eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea.

Edukiak:
1. Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan, eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldiaziendaren ezaugarri fisiologiko orokorrak.
-

Digestio-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Arnas aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Zirkulazio-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Lokomozio-aparatuaren fisiologia: ezaugarri morfologikoak eta funtzionamendua.
Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duten zaldi-arraza nagusien
ezaugarri fisiologiko bereizgarriak.

2. Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldiaziendarentzako elikaduraren funtsezko kontzeptuak.
Elikagaien printzipio nutritiboak: ezaugarriak.
Elikagaien digerigarritasuna.
Elikagai-motak.
Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendaren
elikadurako osagarrien eta gehigarrien ezaugarriak eta garrantzia.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendarentzako
elikagaiak, osagarriak eta elikadura-gehigarriak banatzeko, kontserbatzeko eta biltegiratzeko metodoak,
ekipamenduak eta jarraibideak.
-

3. Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldiaziendaren higiene-zainketak.

- Garbiketa eta higiene orokorra: dutxa, eskuilatzea, zurden eta buztanaren korapiloak kentzea eta orraztea, eta
apoen zainketak.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendarentzako
zainketa-jarraibideak eta higiene-tratamendu espezifikoak.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendaren
zainketarako eta higienerako metodoak, ekipamenduak eta instalazioak.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendaren higienezainketen erregistroak: datuak jasotzea eta kontrolatzea.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-aziendaren
zainketarako eta higienerako produktuen erregistroa: horien izakinen kontrola eta jarraibideak.

4. Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldiaziendaren osasun-alterazioak eta derrigorrezko osasun-jardunak.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duten animalien artean, gaixo
daudenak identifikatzea eta detektatzea: gaixotasun-seinale eta -sintoma nabariak. Lesio eta zauri ohikoenak.
Ohiko prozesu patologikoak.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duten animalientzako tratamendu
zootekniko prebentiboak: horiek aplikatzeko maiztasuna, baliabideak eta moduak.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duten animalientzako tratamendu
propedeutikoak eta terapeutikoak: horiek aplikatzeko maiztasuna, baliabideak eta moduak.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duten animalientzako barne- eta
kanpo-parasitoak hiltzeko eta txertoak jartzeko programak: horiek aplikatzeko maiztasuna, baliabideak eta
moduak.
- Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duten animaliei egindako
tratamendu sanitarioen erregistroak: datuak jasotzea eta kontrolatzea.
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- Medikamentuen erregistroa: horien izakinen kontrola eta jarraibideak.

5. Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzen duen zaldiaziendarekin lan egiten duten langileen antolakuntza eta gainbegiratzea.
-

Langile-premiak.
Lanaren antolamendua.
Lanen esleipena.
Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea.

6. Zaldi-aziendako animaliak ekitaldi eta lehiaketa desberdinetan inskribatzean eta erregistroan
aplikatutako informatika, baita horien elikaduraren eta zainketen antolakuntza eta kontrolean
ere.
- Material informatikoaren maneiua.
- Jarduerarekin lotutako programa informatikoen ezagutza eta maneiua.

7. Erakusketetan eta lehiaketetan zaldi-aziendaren partaidetzarekin eta prestaketarekin lotutako
araudi erregulatzailea.
- Ingurumen-babesa
- Lan-arriskuen prebentzioa
- Animalia-ongizatea.

4

4. prestakuntza-modulua:
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOEN, MAKINEN,
MATERIALAREN ETA EKIPAMENDUEN KUDEAKETA
Kodea: MF0536_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0536_3: Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioak, makinak, materiala eta
ekipamenduak kudeatzea.

Iraupena: 120 ordu
4.1 prestakuntza-atala
MAKINAK, INSTALAZIOAK
KONPONTZEA

ETA

EKIPAMENDUAK

MANTENTZEA

Kodea: UF0380
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hondakinen ezabaketa egoki baten eta azpiproduktuen aprobetxamenduaren arabera eta premien arabera
programatutako azienda-instalazioen prestaketarako, garbiketarako, desinfekziorako, intsektu-garbiketarako, arratoigarbiketarako, egokitzapenerako eta mantentze-laneko eragiketak kontrolatzea.
EI1.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: biltzen dituen gailu guztien eta instalazioen erabilera eta
funtzionamendua kontrolatzea.
EI1.2 Animaliak gela edo instalazio batean sartu aurretik gauzatu behar diren jardunak zehaztea.
EI1.3 Elektrizitate-, ur-, aireztapen-, berokuntza- eta klimatizazio-instalazioen osagaiak eta horiek mantentzeko modua
atzematea.
EI1.4 Garbiketako, desinfekzioko, intsektu-garbiketako, arratoi-garbiketako eta egokitzapeneko eragiketa bakoitzerako
ekipamendu eta produktu egokiak eta horien erabilera-baldintzak identifikatzea eta zerrendatzea.
EI1.5 Ustiategiko instalazioetan eta horien erabileran hartu beharreko laneko arriskuak prebenitzeko neurriak
identifikatzea.
EI1.6 Ustiategian erabilitako instalazioek, makinak eta ekipamenduek eduki behar dituzten baldintza higienikoak eta
segurtasun pertsonaleko baldintzak atzematea, eta horien erabilera egokirako behar diren neurriak zehaztea.
EI1.7 Ustiategiko instalazioen, makinen eta ekipamenduen funtzionamenduak ingurumenaren gainean dituen eraginfaktoreak identifikatzea.
EI1.8 Instalazioetako eta makinen eta ekipamenduen erabilerako arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea;
horien arrazoiak aztertzea, eta horien ondorioak ondorioztatzea.
EI1.9 Behar bezala identifikatutako abeltzaintzako instalazio baten kasu eta/edo adibide praktiko batean:
Horren mantentze-plan bat ezartzea.
Horren mantentze-lanak nola egiten diren kontrolatzea.
Horien kokapen eta irisgarritasun egokia berrikustea.
- Azienda kokatzen den gela desberdinak berrikustea, baita atari irekikoak nahiz itxiak, honako baldintza hauek
betetzen dituztela egiaztatuz: aziendarentzako erosotasun eta babes nahikoa, kokapen ona.
Elektrizitateko eta ur-hornidurako instalazioak eta aziendaren zaintza-sistemak gainbegiratzea behar den
maiztasunarekin.
Instalazioetan eta biltegietan aireztapen-, berokuntza- eta klimatizazio-baldintzak behar direnak direla
gainbegiratzea.
Sortutako hondakinak eta azpiproduktuak ateratzerakoan eta ezabatzerakoan gauzatzen diren jardunak
gainbegiratzea.
Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez egiten direla kontrolatzea, kontsumitzaileen
osasuna bermatzen duten irizpideekin, eta ezarritako osasun-neurriekin; ez-betetzeen kasuan, egoera
zuzentzeko beharrezko argibideak ematea.
EI1.10 Behar bezala identifikatutako abeltzaintzako instalazio baten kasu eta/edo adibide praktiko batean:
Instalazioen, makinen, ekipamenduen, lanabesen eta eremuen garbiketarako, desinfekziorako, intsektugarbiketarako eta arratoi-garbiketarako planaren egokitze zuzena programatzea eta kontrolatzea.
Garbiketako, desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako ekipamenduen prestaketa, maneiua
eta aplikazioa kontrolatzea.
A2: Abeltzaintzako ustiategiko makinen, materialaren eta ekipamenduen (lanabesak eta erremintak) erabilerako, oinarrizko
konponketarako eta egokitzapen soilerako mantentze-lanak programatzea.
EI2.1 Dokumentazio teknikoa eta bestelako informazio-iturri erabilgarriak identifikatzea eta aztertzea, makinek,
materialak eta ekipamenduek izan ditzaketen matxuren edo akatsen irismena zehaztearren.
EI2.2 Makinen, instalazioen eta ekipamenduen mantentze-plan baten zatiak deskribatzea.
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: makinak erabiltzeko egutegia eta irizpide objektiboak lantzea
ezarritako produkzio-programaren arabera.
EI2.4 Landutako mantentze-programaren arabera, ekipamenduak eta makinak kontrolatzeko behar diren lan-fitxak eta parteak zerrendatzea.
EI2.5 Ustiategiko makinen eta ekipamenduen mantentze-lan nagusiak eta horien maiztasuna zehaztea, mantentzeprogramaren jarraibide eta argibide teknikoak barnean hartuz.
EI2.6 Espezifikazio teknikoei nahiz erabilera-espezifikazioei dagokienez behar bezala zehaztutako makina edo
ekipamendu baten kasu praktiko batean:
Dokumentazio teknikoa eta bestelako informazio-iturri erabilgarriak ordenatzea, eguneratzea eta aztertzea,
makinek, materialak eta ekipamenduek izan ditzaketen matxuren edo akatsen irismena zehaztearren.
- Eragiketen mantentze- eta erregistro-programa bat lantzea, honako hauek kontuan hartuta: fabrikatzailearen
adierazpenak, makinaren karga eta lan-mota, gorabeherak, desgasteak eta izandako matxurak.
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-

-

Mantentze-programa gauzatzeko inplementuen edo sargaien, ordezko piezen eta materialen premiak
planifikatzea.
Makinen eta ekipamenduen (koipeztatzea, garbiketak, olio- eta iragazki-aldaketak, besteak beste) epe
laburreko eta ertaineko mantentze-plan prebentiboa lantzea (lehen mailakoa) lan-metodoak eta lanaren faseen
antolamendua kontuan hartuta eta lan-kostuak eta -denborak optimizatzen saiatuz.
Makinak erabiltzeko egutegi bat eta irizpide objektiboak lantzea.
Lan-fitxak eta -parteak lantzea funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta izandako etenaldiak eta horien
arrazoiak adieraziz, ekipamenduak eta makinak kontrolatzeko landutako mantentze-programaren arabera.

A3: Abeltzaintzako makinen, instalazioen eta ekipamenduen erabilera egokia dela kontrolatzea, erabilera txarrak eragindako
kalteak saihesteko.
EI3.1 Ekipamenduen erregulazio- eta kontrol-gailuak deskribatzea.
EI3.2 Ekipamendu baten funtzionamenduaren kontrolerako parametro teknikoak zerrendatzea, baita egin beharreko
lanaren eta ekipamenduaren ezaugarrien araberako balio zuzenak ere.
EI3.3 Ekipamenduen ezohiko funtzionamenduak eragiten dituzten arrazoiak aztertzea, hala nola erabilera okerra,
erregulazio arduragabea, mantentze desegokia, desgastea, zaharkitzapena nahiz beste batzuk, izan ditzaketen
konponbideak adieraziz.
EI3.4 Lanaren funtzionamendu- eta emaitza-maila onena balioestea.
EI3.5 Makinen eta ekipamenduen erabilera zuzenerako irizpide objektiboak azaltzea, erabilera-planen eta -eskuliburuen
arabera.
EI3.6 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen maneiuko laneko arriskuak prebenitzeko arauak deskribatzea.
EI3.7 Makinen, instalazioaren edo ekipamenduaren erabilera onaren kontroleko behar bezala zehaztutako kasu praktiko
batean:
Makinen, instalazioaren edo ekipamenduaren egoera eta prestaketa egokia egiaztatzea erabili aurretik.
Ekipamenduen funtzioen eragintza-prozesuan fabrikatzailearen argibideei jarraitzen zaiela kontrolatzea.
Erabilera abeltzaintzako makinen, instalazioaren edo ekipamenduaren ezaugarrientzat eta egiten den
lanarentzat egokia dela kontrolatzea.
Istripuen kasuan, oinarrizko asistentzia sanitarioko teknikak eta lehen laguntzak berehala aplikatzea.
Makinen eta ekipamenduen lan-gaitasunak, errendimendua era eraginkortasuna kalkulatzea, euskarri
informatikoen laguntzarekin, beharrezkotzat jotzen bada.
Eguneroko lan-parteak euskarri informatikoan erregistratzea, funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta
izandako geldialdiak eta horien arrazoiak adieraziz.
Eragiketa guztiak laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez egiten direla kontrolatzea; ez-betetzeen kasuan,
egoera zuzentzeko beharrezko argibideak ematen dira.
Makinen eta ekipamenduen erabilera zuzenak ingurune naturalaren mantentzean duen garrantziari buruz
kontzientziatzea.
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A4: Abeltzaintzako ustiategiko makinen, materialaren eta ekipamenduen (lanabesak eta erremintak) erabilerako, oinarrizko
konponketarako eta egokitzapen soilerako mantentze-lanak kontrolatzea.
EI4.1 Izandako matxurak eta langile kualifikatuak behar dituzten konponketa- eta mantentze-lanak identifikatzea.
EI4.2 Lehen mailako mantentze-lanak eta oinarrizko konponketak egiteko behar diren lanabesak eta erremintak
atzematea.
EI4.3 Makinetako eta instalazioetako mantentze-lan nagusiak eta horien maiztasuna deskribatzea, eskatutako argibide
teknikoak kontuan hartuta.
EI4.4 Abeltzaintzako ekipamenduen mantentze-lanean erabilitako inplementuen, ordezko piezen eta materialen
ezaugarri garrantzitsuenak deskribatzea.
EI4.5 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen mantentze-lanen laneko arriskuak prebenitzeko arauak deskribatzea.
EI4.6 Mantentze-lanetan jarraitu behar diren baldintzak eta prozedurak definitzea, hondakinen tratamendurako laneko
arriskuak prebenitzeko arauen aplikazio zuzena egite aldera, eta ingurumena babestuz.
EI4.7 Behar bezala definitutako abeltzaintzako enpresa bateko instalazio, makina edo ekipamendu baten kasu praktiko
batean:
Mantentze-lanak eta horien maiztasuna zehaztea.
Ustiategiko makinen, materialaren eta ekipamenduen (lanabesak eta erremintak) berrikuste-eragiketak,
aldizkako mantentzea, oinarrizko konponketak, matxuratutako elementuen edo piezen ordezkapena, eta
doikuntza kontrolatzea ezarritako denboran, baliabideekin eta moduan egin daitezen, segurtasun-neurri
egokiekin, eragiketa soilekin, hala badagokio, ordezko pieza egokiekin eta argibide espezifikoei jarraituz,
eskuliburuetan eta/edo ezarritako protokoloetan adierazitako prozedurekin eta aldizkakotasunarekin.
Egindako mantentze-lanen erregistroa eta ordezko piezen eta bestelako mantentze-materialen erosketa
kudeatzea.
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Matxuratutako elementuak eta piezak material egokiarekin eta lan-prozedura eta segurtasun-neurri egokiei
jarraikiz ordezkatzen direla egiaztatzea.
Ekipamenduen eta instalazioen funtzionamendu egokia egiaztatzea mantentze-lana egin ondoren, eta,
beharrezkoa izanez gero, ezarritako homologazio-irizpideei erantzuten diela egiaztatzen da, azken kontrol bat
eginez.
Makinak gainbegiratzea, bide publikoan zirkulatu behar dutenean Zirkulazioaren Kodean ezarritakora eta
araudi osagarrira egokitzen dela egiaztatuz.
Barnean hartutako mantentze-lanak laneko arriskuak prebenitzeko plana eta hondakinen kudeaketako
ingurumen-araudia betez egiten direla kontrolatzea; ez-betetzeen kasuan, egoera zuzentzeko beharrezko
neurriak hartzea.
Mantentze-kostuak kalkulatzea.

-

-

-

Edukiak:
1. Alojamendurako eta biltegiratzeko instalazioak abeltzaintzako ustiategietan. Mantentzea eta
konponketak.
-

Abeltzaintzako ustiategiaren alojamendu- eta instalazio-motak eta -sistemak.
Estabulazio-sistemak: abantailak eta eragozpenak.
Ukuiluak: orientazioa eta banaketa.
Landa-estalpeak.
Pentsuak eta bazka biltegiratzeko, prestatzeko eta banatzeko instalazioak.
Ukuiluari atxikitako eraikinak belarrak eta bazka kontserbatzeko.
Makinak, materiala eta ekipamenduak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak.
Sargaiak biltegiratzeko instalazioak: produktu toxikoak eta/edo arriskutsuak, erregaiak, produktu sukoiak,
lubrifikatzaileak...

2. Instalazioaren sistema laguntzaileak: ura, elektrizitatea, berokuntza, aireztapen eta
klimatizazioa. Mantentzea eta konponketak.
Instalazioen ingurumen-eskakizunak: hezetasuna, argiztapena, aireztapena, berotzeko edo hozteko girokuntza.
Giroaren kontroleko sistema automatikoak.
Ur-instalazioak: andelak, sarea, edontziak, iragazkiak, ponpak, ekipamenduak.
Instalazio elektrikoak: behe-tentsioko banaketa, argiztapena, indarra.
Motor elektrikoak: oinarriak eta motak, konektatzea eta gelditzea.
Kaxa elektrikoak, babesa.
Berokuntza-, aireztapen- eta klimatizazio-instalazioak: beroaren transmisioaren oinarriak, banaketa, zirkuituak,
bero-trukagailuak.
- Bestelako instalazio laguntzaileak: potentzia-transmisio mekanikoa, poleak, erreduktoreak, engranajeak, abiaduraaldagailuak, ardatzak.
- Eguzki-energia eta biogasa.
-

3. Bestelako instalazioak eta/edo ekipamenduak. Mantentzea eta konponketak.
-

Unai elektrikoa: motak.
Ariketak egiteko, lanerako eta gizentzeko instalazioak.
Itxitura-sistemak eta tipologia.
Alanbreak jartzea eta tenkatzea.
Sarbideak eta sartzeko ateak.
Elikadura solidoaren eta/edo likidoaren prestaketa eta banaketa.
Instalazioen erabilera arduratsua.

4. Prebentzioa eta arriskuak.
-

Arriskuak.
Istripuen eta kalteen prebentzioa instalazioen erabileran.
Lehen laguntzak eta larrialdiak.
Instalazioak eta norbera babesteko elementuak.
Medikamentuen, hondakinen eta azpiproduktuen manipulazioa, biltegiratzea eta erregistroa.
Ingurumenaren babesa instalazioen erabileran zehar.
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4.2 prestakuntza-atala
EKIPAMENDUEN ETA MAKINEN KUDEAKETARAKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA
ETA GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA
Kodea: UF0381
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Tailer baten instalazioa eta kudeaketa antolatzea, mantentze-premien eta konponketen arabera, laneko arriskuak
prebenitzeko arauak betez.
EI1.1 Tailerreko ekipamenduen hornidurarako eta funtzionamendurako eta konponketa- eta mantentze-lanak gauzatzeko
beharrezko dokumentazio teknikoa zerrendatzea.
EI1.2 Abeltzaintzako makinen eta ekipamenduen diagnosi- eta konponketa-teknika nagusiak deskribatzea.
EI1.3 Oinarrizko matxuren diagnosirako eta konponketarako neurketa- eta proba-ekipamenduak zerrendatzea eta
deskribatzea.
EI1.4 Tailer batean egin beharreko soldadurako eta esku-mekanizazioko eragiketen ezaugarri nagusiak deskribatzea.
EI1.5 Konponketa- eta mantentze-lanetarako prozedurak, metodoak eta gutxi gorabeherako denborak deskribatzea.
EI1.6 Abeltzaintzako enpresaren eta makinen konponketarako eta mantentzeko tailerreko ekipamenduak deskribatzea.
EI1.7 Tailerreko eragiketak egiteko beharrezko inplementuak, ordezko piezak eta materialak eta horiek biltegiratzeko
baldintzak deskribatzea.
EI1.8 Ekipamenduen, ordezko piezen eta materialen kokapen egokirako tailer baten zona eta gune nagusiak zehaztea.
EI1.9 Tailerreko hondakinak biltegiratzeko eta ezabatzeko sistemak deskribatzea, ingurumena errespetatzen dutenak.
EI1.10 Tailerreko makinen, lanabesen, ordezko piezen eta askotariko materialaren erosketa balioestea eta kudeatzea,
mantentze-premien eta konponketen arabera.
EI1.11 Tailerrean laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzeko lan-baldintzak eta langileen babes-baldintzak
deskribatzea.
EI1.12 Behar bezala zehaztutako makina-parke baten konponketarako eta mantentzeko tailer baten kasu praktiko
batean:
Txosten tekniko bat egitea, tailer espezializatu batean konpondu beharreko matxurak eta oinarrizko
konponketen bitartez tailerrean konpon daitezkeenak identifikatzeko beharrezko informazioarekin.
Makinak konpontzeko eta mantentzeko behar diren ekipamenduak eta materialak zerrendatzea.
Tailer bateko zonak eta ekipamenduen kokapena banatzea, ordezko piezen eta materialen biltegiratzea
barnean hartuta.
Konponketa-aginduak, lan-parteak, diagnosi-taulak eta tailerreko lana behar bezala antolatzeko behar den
dokumentazio teknikoa diseinatzea.
Lan-prozedurak eta -arauak finkatzea, segurtasun- eta higiene-eskakizunak betetzen direla egiaztatuz.
Tailerreko lana banatzea.
Tailerreko lanaren kalitatea kontrolatzea eta egiaztatzea.
Konponketa ohikoenen kostuak zehaztea.
A2: Abeltzaintzako enpresa bateko makinak, ekipamenduak eta instalazioak erosteko, berritzeko edo botatzeko txosten
teknikoak lantzea, horien errentagarritasunaren eta produkzio-planaren arabera.
EI2.1 Abeltzaintzako enpresa batean behar diren ekipamenduak eta makinak deskribatzea, produkzio-planaren arabera.
EI2.2 Ekipamenduen dimentsioak eta ezaugarri teknikoak aztertzea, honako hauek kontuan hartuta:
Produkzio-planean aurreikusitako eragiketak gauzatzeko behar diren lan-gaitasunak.
Gunearen ezaugarriak, mekanizazio-aukeretan eragiten dutenak.
- Ordu-kostuak eta produkzio-unitate bakoitzeko kostuak erosketako, alokairuko edo jabetza partekatuko
aukeren arabera.
EI2.3 Erosi beharreko ekipamenduei eta makinei buruzko dokumentazio teknikoa eta merkataritza-dokumentazioa
aztertzea.
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EI2.4 Makinak eta ekipamenduak une egokian erosteko, berritzeko edo botatzeko irizpide teknikoak eta ekonomikoak
deskribatzea.
EI2.5 Jada badauden ekipamenduen, lanabesen eta instalazioen produkzio-planarekiko egokitzapena aztertzea,
erabilera-mailaren eta errentagarritasunaren arabera.
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: abeltzaintzako makina-parke baten hobekuntzak zerrendatzea
enpresara hobeto egokitzeko:
Beharrezko ekipamenduak, lanabesak, makinak eta instalazioak identifikatzea.
Traktoreen eta trakzio-elementuen premiak definitzea.
Horien dimentsioak eta ezaugarri tekniko egokiak zehazki deskribatzea.
EI2.7 Behar bezala zehaztutako produkzio-plan bat duen enpresa baten kasu praktiko batean:
Alokatzea, partekatzea edo esklusiban edukitzea komeni diren ekipamenduak ezartzea.
Produkzio-planaren arabera, erosteko unerik egokiena programatzea.
Ekipamenduak erosteko merkataritza-eskaintzak balioestea.
Makinen parkea erabiltzeko, berritzeko edo erosteko hobekuntzak proposatzea.
Abeltzaintzako enpresa batean ekipamenduak eta instalazioen erosteko baldintza-orriak aurkeztea.
A3: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak, materiala eta ekipamenduak mantentzeko eta erabiltzeko beharrezko
giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, errendimendu egokiak bermatze aldera, ezarritako helburuen eta jardueren
arabera.
EI3.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean edo simulazio batean: larrialdietarako erantzuna koordinatzea,
larritasuna balioetsiz, lanak geldituz, gertakizunaren berri emanez, eta dagokion plana aplikatuz.
EI3.2 Lanean zehar gerta daitezkeen arazoak edo gatazkak identifikatzea, eta izan daitezkeen konponbideak zehaztea.
EI3.3 Egindako jardueren errendimenduen eta kostuen kontrol-prozedura desberdinak deskribatzea.
EI3.4 Behar bezala zehaztutako giza baliabideen antolakuntzako kasu praktikoetan:
Egin beharreko lanen banaketa ezarritako helburuak eta funtzionamendu-jarraibideak betetzeko moduan
ezartzea.
Langile bakoitzarentzako zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, ezarritako helburuak betetze
aldera.
Taldeko langileei aholkularitza teknikoa ematea bete beharreko lanpostuarekin zerikusia duten alderdietan.
Txostenak eta lan-parteak egitea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak ere barnean hartuta, egindako
jardueren emaitzak ebaluatzeko.
Lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea eta konponbideak
aurkitzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.

Edukiak:
1. Oinarrizko eta lehen mailako erabileraren eta mantentzearen kudeaketa. Abeltzaintzako
ustiategiaren makinak, materiala eta ekipamenduak.
-

Makina-, material- eta ekipamendu-premia espezifikoak.
Motak, osagaiak, oinarrizko erregulazioa eta laneko erregulazioa.
Egokitzapenak.
Makinen, materialaren eta ekipamenduen erabilera arduratsua.
Arriskuak.
Istripuen eta kalteen prebentzioa makinen, materialaren eta ekipamenduen erabileran.
Lehen laguntzak eta larrialdiak.
Makinen, materialaren eta ekipamenduen babes-elementuak.
Langileen babes-elementuak.
Ingurumena babestea makinak, materiala eta ekipamenduak erabiltzerakoan.
Makinen, materialaren eta ekipamenduen oinarrizko eta lehen mailako konponketak.
Mantentze-lanetarako eskuliburuak.
Lubrifikatzaileak.
Erregaiak.
Bestelako materialak.

2. Instalazioen, ekipamenduen eta garraiobideen higienea.
- Instalazioen higienea: garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa.
- Makinak, materiala eta ekipamenduak: osagaiak, erregulazioa, mantentzea.
- Garbiketarako, desinfekziorako, intsektu-garbiketarako eta arratoi-garbiketarako produktuak.
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- Instalazioen, makinen, materialaren eta ekipamenduen garbiketan, desinfekzioan, intsektu-garbiketan eta arratoigarbiketan erabilitako izaera kimikoko eta/edo biologikoko produktu zoosanitarioak.
- Konposatuen ezaugarriak.
- Osagai eraginkorrak.
- Ondorioak ingurumenean.
- Simaurra garbitzeko, biltegiratzeko eta balioztatzeko sistemak.
- Azpiproduktuen kudeaketarako eta aprobetxamendurako instalazioak.
- Azpiproduktuak balioztatzeko teknikak.
- Abeltzaintzako azpiproduktuak desagerraraztea: desagerrarazteko sistemak, eta sortzen dituen ingurumenarazoak.
- Hondakin organikoak, kimikoak eta biologikoak ezabatzeko instalazioak.
- Instalazioen, makinen, materialaren eta ekipamenduen higiene-mantentzea.
- Azienda garraiatzeko ibilgailuak hartzea, garbitzea eta desinfektatzea.

3. Langileak gainbegiratzea eta antolatzea
-

Langile-premiak.
Lanen esleipena.
Lanaren antolamendua.
Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea.

4. Lotutako araudia
- Abeltzaintzako instalazioen eraikuntzei buruzko arauak.
- Produktu zoosanitarioen aplikazioari eta/edo erabilerari buruzko arauak.
- Ingurumen-premiei buruzko arauak.

5

5. prestakuntza-modulua:
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK ZALDI-HAZKUNTZAN
Kodea: MP0083
Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hazitarakoaren maneiua kontrolatzea semena jasotzerakoan eta behorrak estaltze naturalaren bidez estaltzerakoan,
ustiategian eskuragarri dauden baliabideak erabiliz.
EI1.1 Hazitarako jakin batekin egin beharreko maneiua zehaztea, semena erauzi aurretik.
EI1.2 Hazitarako jakin bat maneiatzea, semena erauzteko prozesuan zehar.
EI1.3 Semena erauztea hazitarako jakin bati, ustiategian eskuragarri dagoen erauzketa-ekipamendua behar bezala
prestatuz eta manipulatuz.
EI1.4 Hazitarakoari erauzitako semena behar bezala manipulatzea, behorren intseminaziorako semen-dosi onak lortze
aldera.
EI1.5 Estaltze naturalaren bidez behor bat estaltzeko erabilia izan aurretik, hazitarakoarekin egin beharreko jardunak
planifikatzea.
EI1.6 Hazitarakoa maneiatzea estaltze naturalaren bidezko estaltze-prozesuan zehar.
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A2: Ustiategiko albaitariak ezarritako protokoloa betetzea behorren erditzean laguntzerakoan, jaiotzak optimizatze aldera.
EI2.1 Berehalako erditzearen seinaleak eta/edo sintomak atzematea behor jakin batean.
EI2.2 Behor baten erditzean laguntzeko beharrezko materiala prestatzea, modu eskuragarrian eta ordenatuan jarriz.
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EI2.3 Behor jakin baten erditzearen faseak behatzea, behorrari eta moxalari lagunduz derrigorrezko kasuetan eta
ustiategiko langile espezializatuen jarraibideei jarraikiz.
EI2.4 Erditzearen ondoren, behorra eta moxala egoera onean daudela egiaztatzea, baita plazenta eta fetuari atxikitako
gainerako hondakinak osorik eta zentzuzko denboran kanporatzen direla ere.
EI2.5 Moxal jaioberriaren mugimenduak kontrolatzea, altxatzeko eta errapea lehen aldiz hartzeko saiakerak egiten
dituenean, zentzuzko denboran lortzen ez duen kasuetan lagunduz.
A3: Moxal jaioberriaren eta bere amaren jokabideak behatzea erditzearen ondoko orduetan, umetzat hartzeko prozesuan
izan daitezkeen arazoak ohartuz.
EI3.1 Behorrak moxalaren presentzia onartzen duela, moxalari errapea hartzea uzten diola eta errezeloarekin babesten
duela egiaztatzea.
EI3.2 Errapeko moxalen portaera behatzea, sortzen zaizkion estimuluekiko erantzunak kasu bakoitzerako normalak
direla ohartuz.
EI3.3 Amaren eta moxalaren arteko harremana eta jaioberriaren egoera fisikoa egokiak direla atzematea, antzeko
ezaugarriak dituzten behorren eta errapeko moxalen talde batean sartzeko.
A4: Animalia jakin batzuen identifikazio, markatzea eta erregistroa egitea, ustiategiko baliabideak erabiliz eta kasu
bakoitzerako ezarritako protokoloari jarraituz.
EI4.1 Ustiategiko animalia jakin bat identifikatzea bere iruzkin grafikoaren bitartez, izan daitezkeen akatsak eta/edo
aldaketak ohartuz eta zuzenduz.
EI4.2 Animalia jakin baten iruzkin grafiko osoa betetzea, ustiategiko erreferentzia-ereduak erabiliz.
EI4.3 Animalia jakin bat markatzea, ustiategiak aldez aurretik zehaztutako sistemaren bitartez, kasu bakoitzerako
baliabide egokiak erabiliz.
EI4.5 Identifikazio-sistema elektronikoarekin (mikrotxipa) markatutako animalia jakin baten nortasuna egiaztatzea,
ustiategian eskuragarri dauden irakurketa-sistemak erabiliz.
EI4.6 Ustiategiko animalia jakin bat bere arrazari dagokion erregistro-liburuan inskribatzea izapidetzeko beharrezko
dokumentazioa osorik betetzea.
A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea.
EI5.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti.

Edukiak:
1. Hazitarakoei semena erauztea
-

Hazitarakoen entrenamendu-teknikak semena jasotzeko.
Erauzketetarako gela eta hazitarakoari semena erauzteko prozesuan erabili beharreko materiala prestatzea.
Semena erauzteko prozesuan hazitarakoarekin egin beharreko jardunak planifikatzea, zehaztea eta kontrolatzea.
Semen-dosien prestaketarako eta kontserbaziorako teknika aplikatuak: beharrezko instalazioen, materialen eta
ekipamenduen maneiua eta kontrola.

2. Behorren estalketa estaltze naturalaren bidez

- Estalketetarako gela eta behorren estaltze naturalaren bidezko estalketan erabili beharreko materiala prestatzea.
- Behorren estaltze naturaleko prozesuan hazitarakoarekin egin beharreko jardunak planifikatzea, zehaztea eta
kontrolatzea.
- Behorren estalketa estaltze naturalaren bidez: faktore baldintzatzaileak. Abantailak eta eragozpenak.

3. Behorren erditzean laguntzea
-

Behorraren kontrola eta behaketa erditzean zehar.
Behorrei laguntzeko teknikak erditzean zehar.
Erditze distozikoen kasuan, albaitariak adierazitako larrialdiko maneiu-jardunak.
Puerperioan behorrari eta moxalari aplikatutako behaketa eta zainketak.
Behorren oritzaren kalitatea egiaztatzeko teknikak.

4. Erditzearen ondoko umetzat hartzeko prozesua
- Umetzat hartzeko prozesu normalaren ohiko zailtasunak: behaketa eta izan daitezkeen konponbideak.
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- Moxalek kanpoko estimuluekiko erakusten duten erantzuna interpretatzea eta akatsak eta ezohiko portaerak
zuzentzea.
- Moxal jaioberriak eta horien amak talde batean integratzea beste animalia batzuekin: erabilitako teknikak eta
erditutako behorren taldeak osatzeko irizpideak.

5. Zaldi-azienda identifikatzea, markatzea eta erregistratzea
- Iruzkin grafikoa: betetzea eta interpretazioa.
- Markatzeko sistemak: ezaugarriak eta aplikatzeko eta irakurtzeko metodoak.
- Aziendaren erregistro ofiziala: erakunde eskudunak, baldintzak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa azienda
zaldi-arraza nagusien erregistroetan inskribatzeko.

6. Lantokian integratzea eta komunikatzea
-
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Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.

Zaldi-hazkuntza

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

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

MF0533_3:
Jarduerak kontrolatzea eta
antolatzea hazitarako arrekin,
umetarako behorrekin eta
errapeko moxalekin

MF0534_3:
Moxalak errapetik kentzea
eta aurrerakoen hazkuntzako
jarduerak kontrolatzea eta
antolatzea

MF0535_3:
Moxalen oinarrizko heziketalanak eta jolas-, lan- eta kirolhelburuetarako, eta
erakusketetan eta/edo
lehiaketetan aurkezteko
zaldien maneiua
gainbegiratzea

MF0536_3:
Abeltzaintzako ustiategiko
instalazioak, makinak,
materiala eta ekipamenduak
kudeatzea

• Albaitaritzan lizentziaduna
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategietako nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Abeltzaintzako Produkzioaren
Kudeaketako Profesionaltasun Ziurtagiria
(3. maila).
• Albaitaritzan lizentziaduna
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategietako nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Abeltzaintzako Produkzioaren
Kudeaketako Profesionaltasun Ziurtagiria
(3. maila).
• Albaitaritzan lizentziaduna.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategietako nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Abeltzaintzako Produkzioaren
Kudeaketako Profesionaltasun Ziurtagiria
(3. maila).
• Mekanizazioko Nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategietako nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Goi-mailako teknikaria Industria
Ekipamenduen Mantentzean.
• Automozioko goi-mailako teknikaria.

Akreditaziorik izan
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

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.
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– 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

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Laborategia

30

50

Abeltzaintzako pabiloia

180

180

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

4. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

X

Laborategia

X

Abeltzaintzako pabiloia

X

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

Laborategia

EKIPAMENDUA
− Ikus-entzunezko ekipoak.
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta
Internet.
− Espezialitateko software espezifikoa.
− Errotuladorez idazteko 2 arbel.
− Orri birakariak.
− Gelako materiala.
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
− Semena erauzteko materiala: bagina artifizialak, bagina
artifizialentzako zorroak, ura berotzeko eta bagina artifizialak
betetzeko sistema erregulagarria, eskularruak, lubrifikatzaileak,
biberoiak, etab.
− Semen-dosien manipulaziorako eta kontserbaziorako materiala:
maria bainu elektrikoa, berogailuak, probetak, pipetak, pintzak,
mikroskopioa, portak, hozkailua tenperatura doigarriarekin,
nitrogeno likidoko tangak, etab.
− Araldiak detektatzeko eta intseminazio artifizialerako materiala:
ekografo osoa, bagina-espekulua, lubrifikatzailea, eskularruak,
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kateterrak, kateter-zorroak, xiringak semen-dosietarako, etab.
− Erditzeetan laguntzeko materiala: eskularruak,
injektagarrietarako eta sendaketentzako materiala, oritzneurgailua, etab.
− Azienda identifikatzeko eta markatzeko materiala: suarekin edo
nitrogeno likidoarekin markatzeko materiala, sistema
elektronikoekin markatzeko materiala (mikrotxipa), mikrotxipirakurgailuak.
− Makina eta aparatu guztiek beren elementu, mekanismo eta
osagarri guztiak izango dituzte, baita erabilera-eskuliburua eta
desmuntatze-eskuliburua ere, eta erabiltzeko moduan egongo
dira.

Abeltzaintzako pabiloia
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− Aziendaren maneiurako materiala: tamaina desberdinetako
ukuiluko eta lanerako kopet-gainak, aurkezpenerako kopetgainak, zerratxo doigarriak, gida-uhalak, hariak, ahokoak,
chifneyak, babesgarriak eta bendak oinentzat eta eskuentzat,
babesgarriak apoentzat, kalamuzko sokak, kateak
mosketoiarekin, oihalak eta izerditakoak, zaldi-zela osoak,
zingilatxoak, zigorrak, ustak, etab.
− Aziendaren garbiketarako eta higienerako materiala: eskuilak,
zaldi-orraziak, apoak garbitzeko kakoak, orraziak, txirikordatzeko
gomatxoak, belakiak, ilea mozteko guraizeak, ekipamenduak
eramateko poltsak, ilemozkailu automatikoa eta ilea mozteko
guraizeak, animaliak dutxatzeko produktuak eta apoen
zainketarako produktuak, produktuak haustutzeko motxila,
zumitz-lehorgailuak, etab.
− Larrialdiko zainketetarako eta tratamendu prebentiboen eta
terapeutikoen aplikaziorako materiala: aziendarentzako lehen
laguntzetarako botika-kutxa, fonendoskopioa, xiringak, orratzak,
pistola dosifikatzaileak barne-parasitoak hiltzeko, dosifikagailuak
pentsuaren eta uraren parasitoak hiltzeko, medikamentuak eta
laginak kontserbatzeko hozkailua, termometroak, etab.
− Azienda pisatzeko eta neurtzeko ekipamenduak:
aziendarentzako baskula, eta zinta eta bastoi zoometrikoak.
− Azienda-alojamenduen garbiketarako eta higienerako materialak
eta ekipamenduak: sardeak, palak, eskuareak, pertzak, eskuila
eskortzaileak, eskorgak, mahukak, presioko ur-sistemak, motxila
fumigatzaileak, lainoztagailua, eta azienda-lokalen
garbiketarako, desinfekziorako, intsektu-garbiketarako eta
arratoi-garbiketarako produktuak.
− Elikagaiak, simaurrak eta askotariko materialak garraiatzeko
makinak: dumper baskulagarria, pala-traktorea paletak
eramateko pintzekin eta zali kargatzaileak, ardatz bikoitzeko
atoia.
− Elikagai-anoak prestatzeko eta banatzeko materialak eta
ekipamenduak: silokoa ateratzeko makina, ale-birringailua,
pentsu-errota, bazkaren hezetasun-neurgailua, pentsuak eta
bazkak banatzeko neurriak, pertzak, otarreak eta eskorgak,
janontzi eta edontzi eramangarriak, etab.
− Babes eta segurtasun pertsonalerako materiala: hautsarentzako
maskarak, lan-eskularruak, segurtasun-botak, babesbetaurrekoak, etab.
− Makina eta aparatu guztiek beren elementu, mekanismo eta
osagarri guztiak izango dituzte, baita erabilera-eskuliburua eta
desmuntatze-eskuliburua ere, eta erabiltzeko moduan egongo
dira.

Zaldi-hazkuntza

Zaldi-abeltzaintzako instalazio laguntzaileak*

− Prestakuntza-zentroa gutxienez arraza, sexu eta adin
desberdineko animaliak eta honako instalazio hauek dituen
zaldi-aziendako ustiategi batekin elkartu ahal izango da
ikastaroaren ezinbesteko praktikak egiteko:
− Ukuilu jarraituak, bakarkako boxak, mahukak, dutxak, abaroan
egoteko lekuak eta berderak, erauzketetarako/estalketetarako
gela, aziendarentzako botika-kutxa ibilgetzeko gindaxarekin eta
ferraketarako lekua.
− Zaldi-eskola estalia, zirkuluak soka emateko, ibiltzeko
automatikoa, eta kanpoko lan-pistak.
− Aziendarentzako nasa eta garraiobideak.
− Pentsuentzako eta bazkarentzako siloak eta belar-metak.
− Zelategia.

* Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez

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:
–
Batxilergoko titulua izatea.
–
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
–
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. 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 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
–
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea,
ezartzen den araudiaren arabera.

.
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