
 

 

NEKAZARITZA 
 

Profesionaltasun-ziurtagiria
AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRI-PRODUKZIOA 

 [2. maila] 





 
 

Aurrerako eta gizentzeko txerri-produkzioa 
 

Edukiak 
 
 
 

I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN IDENTIFIKAZIOA 
 
IZENA .............................................................................................................................................................. 06 
KODEA ............................................................................................................................................................ 06 
LANBIDE-ARLOA............................................................................................................................................ 06 
LANBIDE-EREMUA......................................................................................................................................... 06 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA ....................................................................................... 06 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA ........................................................................................................ 06 
GAITASUN OROKORRA ................................................................................................................................ 06 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-ATALEN ZERRENDA .................... 06 
LANBIDE-INGURUNEA................................................................................................................................... 06 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN IRAUPENA............................... 07 

 
 

 
II PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN LANBIDE-PROFILA 

1
2 

 
1. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 10 
PRODUKZIO-ERAGIKETAK EGITEA AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRIEKIN  

 
2. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 11 
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA EKIPAMENDUAK MUNTATZEA  
ETA MANTENTZE LANAK EGITEA 

 
 
III PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIRAKO PRESTAKUNTZA 

1
2 
3 

 
1. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 14 
AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRIEN PRODUKZIOA 
 
2. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 17 
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
3. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 20 
AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRIEN PRODUKZIOKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
PRESTATZAILEAK ..................................................................................................................................................... 24 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK .................................................................................................... 24 
 
SARTZEKO IRIZPIDEAK............................................................................................................................................. 26 

3 

 
 

 

 



 
 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
NEKAZARITZA 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aurrerako eta gizentzeko txerri-produkzioa 
 

 
 
 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 
 
 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRIEN PRODUKZIOA 
 
KODEA 
AGAP0208 
 
LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Abeltzaintza 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA 002_2: Txerri-produkzio intentsiboa (Irailaren 16ko 1087/2005 EDa, 2005eko urriaren 5eko BOE). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Txerri-azienda produzitzeko eta maneiatzeko prozesua modu intentsiboan gauzatzea, indarreko arauaren eta espezifikazio 
teknikoen arabera, aurrerako txerriak eta gizentzeko txerriak ahalik eta modurik hoberenean produzitzeko, hainbat irizpide 
kontuan hartuta, hala nola animalien ongizatea, laneko arriskuen prebentzioa, ingurumenaren babesa eta elikadura-
segurtasuna. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
UC0005_2: Produkzio-eragiketak egitea aurrerako eta gizentzeko txerriekin. 
- UC0006_2: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta ekipamenduak muntatzea eta mantentze-lanak egitea. 
 
 
 

Lanbide-esparrua 
Honako tipologia honetako enpresa handi, ertain eta txikietan garatzen du, besteren kontura nahiz bere kontura, 
bere lanbide-jarduera: 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak. 
- Txerri-aziendako ustiategiak. 
- Abeltzaintzaren zerbitzurako enpresak. 
- Honako hauen merkaturatzea: hazi-dosiak, genetika, pentsuak, medikamentuak, produkzio-mota honekin 

lotutako materialak eta abar. 
- Txerrien abeltzaintzako ustiategietako autonomoak. 
- Kooperatiba Elkarteak. 
- Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateak (ENS). 

 
Produkzio-sektoreak 
Abeltzaintzako txerri-sektorean eta ustiategi-mota horrekin lotutako zerbitzuen sektorean kokatzen da. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
Txerri-granjetako langile kalifikatua. 
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako langile kalifikatua.  
Txerrien intseminazio artifizialean praktika duena. 
3112.007.2 Nekazaritzako eta abeltzaintzako teknikaria. 

 
Lanbidean jarduteko nahitaez bete beharreko eskakizunak 
Errege Dekretu honetako MF0006_2 prestakuntza-moduluan ezarritako prestakuntza: Abeltzaintzako ustiategiko 
instalazioek, makinek eta ekipamenduek traktoreak eta trakzio-ekipamenduak maneiatzeko eta horiek 
programatutako lanetan/eragiketetan erabiltzeko eta bide publikoetan ibiltzeko eskumeneko agintaritzaren 
eskakizunak kontuan hartuta behar den jakintza-maila bermatzen dute. Era berean, erabiltzaileak dagokion traktore-
gidariaren gidabaimenaren bitartez egiaztatu beharko du horretarako baimena duela. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0166: Esne-txerrien eta 
harakaien maneiua 60 MF0005_2 

Aurrerako eta gizentzeko txerrien produkzioa. 120 
UF0167: Esne-txerrien eta 
harakaien kontrol sanitarioa 60 

MF0006_2  
Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta 
ekipamenduak. 

90   

MP00037 
Aurrerako eta gizentzeko txerrien produkzioko lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 

40   

IRAUPENA, GUZTIRA 250   
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II LANBIDE-PROFILA  

1
 

1. gaitasun-atala 
PRODUKZIO-ERAGIKETAK EGITEA AURRERAKO ETA 

GIZENTZEKO TXERRIEKIN 
 

2. gaitasun-atala 

2ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK 
ETA EKIPAMENDUAK MUNTATZEA ETA HORIEN  

MANTENTZE-LANAK EGITEA 
 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
PRODUKZIO-ERAGIKETAK EGITEA AURRERAKO ETA GIZENTZEKO 
TXERRIEKIN 

 
Kodea: UC0005_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Esne-txerriak maneiatzea titia kendu ostean, beren egoera sanitarioa kontrolatzeko eta produkzio-indizeak 
bermatzeko aldez aurretik ezarritako irizpideen arabera. 

LB1.1 Esne-txerriak iristen direnean kontrolatzen dira beren egoera sanitarioa egiaztatzeko, gaixotasunik ez 
sartzeko eta behar bezala egokitzeko. 
LB1.2 Animaliak lote homogeneoetan taldekatzen dira, sexua, tamaina eta dauden leku libreak kontuan hartuta, 
animalia bakoitzeko gutxieneko leku-premiak bermatuz. 
LB1.3 Aurrerako txerriak kokatzen diren pabiloietako ingurumen-parametroak kontrolatzen dira ongizatea eta 
produkzioa optimizatzeko. 
LB1.4 Aurrerako txerrien elikagaien anoak ezarritako protokoloen arabera banatzen dira, lote bakoitzeko txerri 
guztiengan kontsumoa maximizatzeko eta kontsumoa homogeneoa izango dela bermatzeko; horretarako, 
kontrolak egingo dira, erregistratuko dira eta neurri egokiak sustatuko dira. 
LB1.5 Gutxiago hazten diren animaliak eta gaixorik daudenak detektatzen, identifikatzen eta/edo 
gainerakoengandik bereizten dira behar dituzten zainketak emateko. 

LB2: Harakaiak maneiatzea eta kontrolatzea horien osasuna bermatzeko eta produkzio-indize onak lortzeko. 
LB2.1 Gizentzeko animaliak produkzio-zikloaren fasean sartzen direnean, kontrolatu egiten dira beren egoera 
sanitarioa egiaztatzeko, gaixotasunak ez hedatzeko eta behar bezala egoki daitezen lortzeko. 
LB2.2 Animaliak lote homogeneoetan taldekatzen dira, sexua, tamaina eta dauden leku libreak kontuan hartuta, 
animalia bakoitzeko gutxieneko leku-premiak bermatuz. 
LB2.3 Pabiloietako ingurumen-parametroak, elikagaia banatzeko sistemak eta ur-hornidura kontrolatzen dira 
gizentzeko animalien ongizatea eta produkzioa optimizatzeko, ezarritako protokoloen arabera. 
LB2.4 Zenbait seinale, sintoma eta aldez aurretik ezarritako parametroen aldaketa identifikatuz lokalizatzen eta 
aztertzen dira gaixorik dauden animaliak. 
LB2.5 Gaixorik dauden animaliak identifikatu egiten dira eta behar diren zainketak aplikatzen zaizkie sendatzeko 
edo taldetik ateratzeko. 

LB3: Aurrerako eta gizentzeko granjako osasuna kontrolatzea medikuntza prebentiboaren bitartez.  
LB3.1 Txertaketak, parasitoak hiltzeko ekintzak eta gainerako prebentziozko ekintzak aldez aurretik ezarritako 
egutegi baten arabera aplikatzen dira, osasun ona eta produkzio-indize egokiak bermatzeko. 
LB3.2 Aldez aurretik ezarritako bideak erabiliz ematen zaizkie botika jakin batzuk animaliei, argibide terapeutikoak 
eta hil aurretik produktu horiek ez emateko aldia kontuan hartuta. 
LB3.3 Gaixorik dauden animaliei aplikatzen zaizkien tratamenduak dagozkien fitxetan erregistratzen dira. 
LB3.4 Medikamentuak baldintza egokietan biltegiratzen eta kontserbatzen dira, araudi espezifikoaren arabera. 
LB3.5 Medikamentuen errezetak, albaranak, fakturak eta aplikazio-erregistroak eta itxarote-denbora gorde egiten 
dira albaitaritzako osagaiei buruzko araudiaren arabera. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Kontzentratuen janontziak eta toberak. Zupakidun edo katiludun edontziak. Palak eta eskuareak, eskorgak eta pertzak. 
Animaliak maneiatzeko materiala (olanak, trangaderak, banantzekoak).  
Aireztapen-sistema, termometroak, berogailuak, haizagailuak, termostatoak eta tenperatura nahiz aireztapena 
erregulatzeko kaxak. 
 Pentsuak, pentsu-siloak, pentsuaren banagailu automatikoak, pentsu-biltegiak. Pentsutarako gehigarriak. Lurzoruen 
konforterako materialak: lastoa, zerrautsa, txirbila. Hainbat adinetako animaliak. Txerrientzako alojamenduak. 
Markatzeko sistemak eta materialak. Medikamentuak, injekta daitezkeen medikamentuak (pentsutan edo uretan 
nahastuta, edo medikamentu topikoa) aplikatzeko materialak, hozkailuak eta medikamentuak kontserbatzeko materiala. 
Bulego-materiala, kontrol-fitxak eta informatika-fitxak (txerri-kudeaketako programak). 10 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Umetarako animaliak, aurrerako eta gizentzeko esne-txerriak. Hiltzeko harakaiak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoak. Informazio-bilketa eta erregistroak 
egitea trantsizioaldirako eta gizentzealdirako. Trantsizioarekin eta gizentzearekin lotutako helburuen indizeak lortzea eta 
txostenak egitea. Programa sanitarioa, medikamentu-motak, medikamentu horiek administratzea, maneiatzea eta 
biltegiratzea. Hil aurretik itxaron beharreko denboren erregistroa. Elikagaiaren nutrizio-osaerari buruzko fitxa teknikoak. 
Txerrien nutrizio-premiei buruzko fitxa teknikoak, txerri horien produkzio-unearen arabera. Ustiategian jarduteko barne-
protokoloak. Jarduera arautzeko araudiak. Produkzioari buruzko parteak edo egoera-orriak. Produkzioa kontrolatzeko 
grafikoak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA 
EKIPAMENDUAK MUNTATZEA ETA MANTENTZE-LANAK EGITEA 

 
Kodea: UC0006_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak eta ekipamenduak muntatzea, ingurunera eta produkzio-sistemara 
egokitutako materialak erabiliz eta espezifikazio teknikoei jarraikiz.  

BI1.1 Ustiategiaren produkzio-sistemarako egokiak diren makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak 
erabiliz prestatzen da lurra. 
BI1.2 Instalazioen eta ekipamenduen oinarrizko egiturak espezifikazio teknikoei jarraikiz antolatzen dira. 
BI1.3 Sistemak aldizka egiaztatzen dira anomaliak eta funtzionamendu-parametroen alterazioak detektatzeko. 
BI1.4 Sistemen matxura sinpleak eragiketa egokiekin konpontzen dira, matxuratutako edo higatutako elementuak 
ordeztuta. 
BI1.5 Instalazioak eta ekipamenduak laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko ezarritako araudia 
betez muntatzen dira. 

LB2: Instalazioak egokitzea ezarritako espezifikazio teknikoen arabera mantentzeko. 
BI2.1 Lokalak eta instalazioak prozedura egokiei jarraikiz garbitzen eta desinfektatzen dira; horrez gain, 
egiaztatzen da ez dagoela hondakin organikorik, eta hurrengo batean erabili ahal izateko prestatuta eta egokituta 
daudela, betiere ezarritako protokoloen arabera. 
BI2.2 Ustiategiko intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa behar den maiztasunez egiten da, produktu eta prozedura 
egokiak erabiliz, ezarritako programa espezifikoaren arabera. 
BI2.3 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektu-garbiketa egiteko ekipamenduak egin beharreko eragiketen arabera 
eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz prestatzen eta maneiatzen dira. 
BI2.4 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektu-garbiketa egiteko baimendutako produktuak teknika egokiekin, 
gomendatutako dosiekin eta arauzko erregistroak eginez aplikatzen dira, betiere indarreko araudiaren arabera. 
BI2.5 Ustiategiko instalazio elektrikoak, ur-hornidurako instalazioak eta klimatizazio-sistemak egiaztatzeko, egoera 
onean dauden eta behar bezala dabiltzan aztertzen da. 
BI2.6 Lokaletako ingurumen-parametroak aldizka-aldizka egiaztatzen eta erregulatzen dira, eta animalien 
premietara egokitzen dira ezarritako protokoloaren arabera. 
BI2.7 Sortutako hondakinen biltegiratzea eta/edo desagerraraztea, baita hondakinen birziklatzea ere, bakoitzari 
dagokion leku egokian egiten da, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko ezarritako araudia 
betez. 

LB3:  Ustiategiko makinak eta ekipamenduak mantentzea eta erregulatzea eta funtzionamendu-egoera egokian 
kontserbatzea, produkzio-prozesuan aldaketarik ez izateko. 

BI3.1 Makinak eta ekipamenduak ezarritako eskuliburuetan eta/edo protokoloetan adierazitako prozedurekin eta 
maiztasunez berrikusten eta mantentzen dira. 
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BI3.2 Makinak eta ekipamenduak egin beharreko lana kontuan hartuta akoplatzen eta maneiatzen dira, 
funtzionamendua, maneiua eta doitasuna kontrolatuta eta ezarritako lan-erritmoaren arabera. 
BI3.3 Makinen eta ekipamenduen matxura sinpleak eragiketa eta ordezko pieza egokiekin konpontzen dira. 
BI3.4 Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta tresnak eskatzen den lan-erritmoaren eta eragiketa bakoitzaren 
eskakizunen arabera hautatzen dira, etenaldiak edo itxarote-denborak saihestuz. 
BI3.5 Traktoreak eta makinak egin beharreko lana kontuan hartuta akoplatzen eta maneiatzen dira, 
funtzionamendua, maneiua eta doitasuna kontrolatuta eta ezarritako lan-erritmoaren arabera. 
BI3.6 Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak erabili ondoren, leku egokietan ordenatzen eta kokatzen 
dira, eta hurrengo batean berriz erabili ahal izateko erabilera-baldintza egokietan. 
BI3.7 Ustiategiko makinak eta ekipamenduak laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko ezarritako 
araudia betez mantentzen eta erregulatzen dira. 

LB4: Instalazioetan egon bitartean eta makinekin, ekipamenduekin, lanabesekin eta erremintekin gauzatu beharreko 
eragiketak gauzatu bitartean laneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartuta jardutea, arrisku pertsonalak eta 
orokorrak prebenitzeko. 

BI4.1 Instalazio, makina, ekipamendu, lanabes eta erremintei dagokienez, horien erabilerarekin lotutako arriskuak 
eta dagozkien segurtasun- eta higiene-arau espezifikoak ezartzen dira. 
BI4.2 Langileak instalazioetan dauden bitartean, eta makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak 
maneiatzen diren bitartean, gai horren inguruko araudian ezarritako ardura- eta babes-neurriak betetzen dira. 
BI4.3 Egin beharreko lanerako norbera babesteko eskatzen diren ekipamenduak behar bezala erabiltzen dira. 
BI4.4 Makinekin, ekipamenduekin, lanabesekin eta erremintekin egindako zereginak horietako bakoitzerako 
ezarritako segurtasuneko eta arriskuak prebenitzeko arau espezifikoen arabera gauzatzen dira. 
BI4.5 Produktuak eta materialak kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira. 
BI4.6 Istripu-kasuan osasun-laguntzako eta lehen laguntzako oinarrizko teknikak aplikatzen dira azkar. 
BI4.7 Lehen laguntzetarako botika-kutxa hornitzen da eta erabiltzeko egoera egokian mantentzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Makina autopropultsatuak produktu sanitarioak aplikatzeko, lehengaiak eta animaliak kargatzeko, deskargatzeko eta 
garraiatzeko, garbitzeko, elikatzeko eta abeltzaintzako produktuak ateratzeko eta kontserbatzeko. Makinen eta 
ekipamenduen mantentze-lanak egiteko eta horiek konpontzeko tresnak. Lan-aulkiak, jasotze- eta desplazamendu-
deposituak, erreminta-sortak, zulagailua, katu hidraulikoak, koipeztatze-ekipamenduak, konpresorea, erregaiak eta 
lubrifikatzaileak biltegiratzeko deposituak. Abeltzaintzako instalazioak, makinak eta ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak egokitzeko, mantentzeko eta maneiatzeko eragiketak, animalien 
premien eta ustiategiaren maneiuaren arabera egiten direnak. Instalazio eta ekipamendu txikien muntaketa. Instalazio 
eta ekipamenduen mantentze-lanak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Zerbitzu-eskuliburuak. Makinei eta ekipamenduei buruzko eskuliburuak. Lan-prestazioei buruzko informazio teknikoa. 
Erabili beharreko makinen aukerei eta mugei buruzko informazio teknikoa. Abeltzaintzako makinen eta instalazioen 
mantentze-lanei buruzko eskuliburu teknikoak. Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. Garraioari buruzko 
araudia. Produkzio ekologikoari buruzko araudia. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

1
2
3

 
1. prestakuntza-modulua:  

AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRIEN PRODUKZIOA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK 

ETA EKIPAMENDUAK 
 

3. prestakuntza-modulua:  
AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRIEN PRODUKZIOKO 

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRIEN PRODUKZIOA 
 
Kodea: MF0005_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0005_2: Produkzio-eragiketak egitea aurrerako eta gizentzeko txerriekin. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
ESNE-TXERRIEN ETA HARAKAIEN MANEIUA 
 
Kodea: UF0166 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
EI1: Esne-txerriak eta harakaiak granjan hartzeko eta lotetan banatzeko zereginak egitea ezarritako protokoloaren arabera. 

EI1.1 Txerri-produkzioaren egungo sistemak deskribatzea. 
EI1.2 Banakoak hartzeari dagokionez, maneiua egokia eta produkzioa hobea izan dadin lagunduko duten ekintzak 
aipatzea eta irizpideak azaltzea. 
EI1.3 Animaliak instalazioetan sartu aurretik instalazioetan egin behar diren jardunak deskribatzea. 
EI1.4 Alojamenduen ezaugarri teknikoak aipatzea produkzioa optimizatzeko. 
EI1.5 Jarduerak egiterakoan kontuan hartu behar den araudiaren edukia aipatzea. 

EI2: Animalien ongizate-egoera orokorra egiaztatzea ustiategiko ingurumen-parametroak eta animalien elikadura 
kontrolatuz. 

EI2.1 Animalien gorputzeko atalak identifikatzea marrazki batean, irudikapen grafiko batean, maketa batean eta/edo 
edozein irudikapen informatizatutan. 
EI2.2 Arnasketa-sistemaren, digestio-aparatuaren, lokomozio-aparatuaren eta azalaren funtzionamendu egokia duten 
animalien morfologiaren eta fisiologiaren alderdiak deskribatzea. 
EI2.3 Animaliek dituzten portaera komunak —ongizate-maila (gradiente) desberdina detektatzen laguntzen dutenak— 
zerrendatzea. 
EI2.4 Ingurumen-konfortaren baldintzak (batez ere tenperatura- eta aireztapen-baldintzak) detektatzea produkzio-
prozesuaren etapa bakoitzean, baldintza horiek aldatzen badira egin behar diren ekintzak identifikatuz. 
EI2.5 Produkzio-une bakoitzerako elikagai- eta premia-motak, elikagaien aurkezpena eta elikagai horiek animaliei 
eskaintzeko maiztasuna identifikatzea. 
EI2.6 Lotea pisatu denetik izan duen hazkunde-abiadura eta/edo aldaketa-indizea kalkulatzea, denboraldi jakin batean 
kontsumitutako elikagai-kantitatea jakinda. 
EI2.7 Animalien kanpoko itxura (banaka eta taldeka) eta ingurumen- eta/edo elikadura-alderdiak lotzen dituzten egoerak 
aztertzea, eta horri buruzko ondorioak ateratzea. 

EI3: Azienda gizentzea, kanalaren kalitatean akabera egokia lortzeko beharrezkoak diren elikagai-jarraibideak eta hazkunde-
kontrolak jarraituz 

EI3.1 Esne-txerriari aplikatu behar zaion dieta ezartzea titia kentzeko unearen arabera. 
EI3.2 Hazten ari diren txerriek behar duten guztizko elikagai-kantitatea kalkulatzea, titia kendu zaien txerrien kopurua 
kontuan hartuta, denboraldi jakin batean. 
EI3.3 Gizentzeko txerria elikatzeko denboraldi jakin batean behar den pentsu-kantitatea kalkulatzea, siloaren edukiera 
mugatua eta gizentzeko txerri-kopuru jakin bat kontuan hartuta. 
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EI3.4 Txerri-aziendaren elikaduran baimentzen diren hazkunde-sustatzaileak hautatzea zerrenda batetik. 
EI3.5 Hastapeneko pentsua proposatzea lehengai batzuk oinarri hartuta. EI3.6 Animaliaren gizentze-unearen edo 
koipeztatze-egoeraren araberako elikadura murriztua gauzatzeko premia ezartzea.  
EI3.7 Gizentzeko txerri-talde jakin baten pisua kontuan hartuta, eman behar zaion pentsu-kantitatea kalkulatzea. 
EI3.8 Gizentzeko txerri-lote baten pisuaren jarraipena egin ostean, lote hori noiz hil behar den ezartzea, betiere aldez 
aurretik ezarritako eredu bat erabiliz. 
EI3.9 Gizentzeko txerri-talde jakin bat saltzeko unerik egokiena ezartzea, aldaketa-indize jakin batzuk eta merkatu-
eskaera jakin bat kontuan hartuta. 
EI3.10 Kanalaren kalitatea ezin hobea dela ezartzen duten irizpideak zerrendatzea. 
EI3.11 Kanalaren kalitatearen jarraipena egitea, txerri-aziendaren bukaeran bizkarreko koipearen kontrol sistematikoa 
eginez. 
EI3.12 Elikaduran izan behar den maneiurik egokiena ezartzea haragi gihartsua azkar hazteko eta kanalaren lodiera 
txikia izateko. 
EI3.13 Lor daitezkeen aldaketa-indizeak kalkulatzea, txerri ar zikiratugabeak, txerri ar zikiratuak eta txerri emeak diren 
kontuan hartuta, kontsumitutako pentsu-kantitate finkoetatik abiatuta. 
EI3.14 Pentsua emateari dagokionez, pisuaren, denboraren eta apetituaren araberako murrizketa-eskalak deskribatzea. 
EI3.15 Estresarekiko sentiberak diren arrazetako ustiategi batean kanal zurbilak, belaxkak (edo leunak) eta exudatiboak 
lortzea saihesteko maneiu-jarraibide egokienak aipatzea. 

Edukiak: 
1. Gizentzeko txerriarentzako elikagaiak. 

- Aurrerako eta gizentzeko animalientzako elikagai-motak. 
- Elikagai-premien azterketa, anoen kalkulua, pentsu konposatuak egitea. 
- Aurrerako eta gizentzeko animalientzako elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak. 
- Aurrerako eta gizentzeko animalien elikadurari dagokionez, uraren ezaugarriak eta garrantzia. Premien kalkulua. 

Edateko uraren desinfekzioa. 
- Animaliak gizentzeko pentsuen formulazioari buruzko nozioak. 
- Gizendegiaren maneiua. 
- Hiltzeko unerik egokiena: arraren sexu-usaina. 
- Hazkundearen sustatzaileak erabiltzea: indarreko araudia. 
- Haragi-errendimendua eta kanalaren ezaugarriak: PSE haragiak (haragi belaxka, zurbila eta exudatiboa, estresak 

eragindakoa). 
2. Aurrerako eta gizentzeko txerri-aziendaren morfologia eta fisiologia. 

- Digestio-aparatua 
- Aurrerako eta gizentzeko animalientzako elikagaien digestioa eta digerigarritasuna. 

3. Gizentzeko animalien eta esne-txerrien maneiua titia kendu ostean (aurrera hazteko 
animaliak). 
- Hartzeko eta lotetan banatzeko zereginak. 
- Instalazioen ingurumen-egokitzapena eta -kontrola. 
- Gai horri buruz indarrean dagoen araudia. 

4. Txerri-ustiategi intentsiboetako gizentzeko animalien elikadurari buruz Europan, estatuan, 
autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean dagoen araudia. 

 
 

1.2 prestakuntza-atala 
ESNE-TXERRIEN ETA HARAKAIEN KONTROL SANITARIOA 
 
Kodea: UF0167 
 
Iraupena: 60 ordu 
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ustiategiko animalien osasunean (banakakoa edo orokorra) egon daitezkeen aldaketak detektatzea, aldez aurretik 
ezarritako seinaleak, sintomak eta parametroak behatuz, eta medikuak agindutako sendatzeko tratamenduak aplikatzea. 

EI1.1 Ezarritako produkzio-parametroen balioen okertzeak edo gaixotasun kolektiboak izateko arriskua dagoela salatzen 
duten taldeko portaerak identifikatzea. 
EI1.2 Gaixotasunen diagnostikoa egiten laguntzeko laginak biltzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.3 Produktu sendagarrien motak eta produktu horiek emateko bidea kontuan hartuta horiek maneiatzeko modua 
(injektagarria, topikoa, ahotik hartzekoa pentsutan edo edateko uretan nahastuta), behar bezala aplikatzeko. 

A2: Ustiategiko prebentziozko programa sanitarioan aipatzen diren jardunak egitea behar den arduraz eta baliabide egokiak 
erabiliz. 

EI2.1 Ektoparasitoen (sarna, zorriak eta bestelakoak) eta endoparasitoen (hesteetako eta biriketako nematodoak) 
prebentzio-kontrola gauzatzeko ekintzak identifikatzea, animalien osasuna bermatzeko. 
EI2.2 Animaliak produkzio-fasera iristen direnean gauzatu behar diren prebentzio-tratamenduetako ekintzak aipatzea, 
aklimatazioa eta garapen hobea ahalbidetzeko. 
EI2.3 Aldi horietan aplikatu beharreko txerto-motak eta txertaketa-programak aipatzea. 
EI2.4 Programa sanitarioan aipatzen diren jardunak aplikatzea behar den arduraz eta beharrezkoak diren higiene-arauak 
betez. 

A3: Animaliei egindako jardun sanitarioak eta medikamentuen biltegiratze- eta kontserbatze-egoera egokia dela kontrolatzea 
erregistro-sistemen bitartez. 

EI3.1 Medikamentuekin tratatutako animaliak identifikatzea tratamendu sendagarrien erregistroan idazteko. 
EI3.2 Medikamentuen biltegiratze eta kontserbazio egokiak deskribatzea, medikamentuetan aldaketarik ez izateko. 
EI3.3 Medikamentuak behar bezala aplikatzeko material sanitario egokiak ezagutzea. 
EI3.4 Medikamentuen errezetak behar bezala interpretatzea, modu egokian erabiltzeko eta indarreko araudiaren arabera 
kontserbatzeko. 
EI3.5 Medikamentuak animaliei aplikatzearen ondorioz sortutako erregistro-eremuak zerrendatzea. 

Edukiak: 
1. Aurrerako eta gizentzeko animalien gaixotasunen prebentzioa 

- Aurrerako eta gizentzeko animalientzako tratamendu higieniko-sanitarioak. 
- Txerto-programak eta parasitoen aurkako programak aplikatzea aurrerako eta gizentzeko animaliei. 
- Prebentzio-tratamenduak animaliak ustiategira iristen direnean. 
- Laginak hartzeko eskakizunak. 

2. Aurrerako eta gizentzeko animalien gaixotasunen tratamendua 
- Gaixorik dauden animaliak aztertzea eta behatzea. 
- Sendatzeko tratamenduen aplikazioa. 

3. Titia kendu zaion esne-txerriaren eta gizentzeko txerrien digestio- eta arnasketa-patologia. 
Titia kendu zaion esne-txerriaren eta gizentzeko txerrien bestelako patologiak 
- Zirkulazio-aparatuarena. 
- Lokomozio-aparatuarena. 
- Azalarena. 

4. Aurrerako eta gizentzeko animalientzako medikamentuak 
- Aplikatzeko sistemak eta moduak. 
- Kentzeko aldia. 
- Hondakinak. 

5. Animaliek ongizatea galtzea: estres-egoerak 
- Hozkadak isatsean eta belarrietan gizentzeko txerrien kasuan. 
- Animalien garraioa. 
- Aldaketak elikaduran. 
- Estresaren beste kausa batzuk 
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6. Aurrera hazteko animalien eta gizentzeko txerrien kontrol-zerrenda eta erregistroa 
- Fitxa bidezko kontrola. 
- Informatika bidezko kontrola. 

7. Lanaren antolamendua eta errutinak aurrerako eta gizentzeko animalien kasuan 
- Aurrera hazteko animalien eta gizentzeko txerrien kasuan. 
- Animalia horien elikadurari dagokionez. 
- Kontrol sanitarioari dagokionez. 
- Instalazioen, makinen eta ekipamenduaren mantentze-lanei dagokienez. 
- Maneiuaren jardunbide egokien kodeak animalia-produkzioari dagokionez. 
- Programa informatiko espezifikoen maneiua. 

8. Esne-txerrien eta harakaien kontrol sanitarioarekin lotuta Europan, estatuan, autonomia-
erkidegoan eta tokian-tokian indarrean dagoen araudia. 

 
 
 
 
 

 

2 2. prestakuntza-modulua:  
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA 
EKIPAMENDUAK 
 
Kodea: MF0006_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0006_2: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta 
ekipamenduak muntatzea eta mantentze-lanak egitea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Abeltzaintzako instalazioak prestatzeko, garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko 
eta egokitzeko eragiketak —premien eta hondakinak behar bezala desagerraraztearen eta azpiproduktuak aprobetxatzearen 
arabera programatuta daudenak— egitea. 

EI1.1 Instalazioen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen erabilera eta funtzionamendua azaltzea. 
EI1.2 Animaliak instalazioan sartu aurretik (dena barruan dena kanpoan sistema) gauzatu beharreko jardunak zehaztea 
eta azaltzea. 
EI1.3 Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko eta egokitzeko eragiketak egiteko 
ekipamendu eta produktu egokiak ez ezik, horiek erabiltzeko baldintzak ere identifikatzea eta zerrendatzea. 
EI1.4 Txizak eta simaurrak kudeatzeko eta gorpuak kentzeko kudeaketan gauzatu behar diren jardunak zehaztea eta 
azaltzea. 
EI1.5 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena 
babesteko eta elikadura-segurtasuneko neurriak —instalazioak egokitzeko eragiketei eragiten dietenak— adieraztea. 
EI1.6 Behar bezala identifikatutako instalazio baten kasu praktiko batean: 

- Instalazioko elementuak prest jartzea, ondoren abian jartzeko. 
- Instalazioaren elementuak abian jartzea eta gelditzea. 
- Kontrolatzeko eta erregulatzeko elementuen funtzionamendua egiaztatzea. 
- Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko eta egokitzeko lanak une eta 

baldintza egokietan egitea. 
- Norberaren segurtasunerako neurriak aplikatzea. 
- Instalazioa behar bezala maneiatzea. 
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A2:  Abeltzaintzako instalazioen muntaketa-eragiketak eta (erabilerako) lehen mailako mantentze-lanak behar den 
segurtasunarekin egitea. 

EI2.1 Ustiategian jarritako sistemen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen erabilera eta funtzionamendua azaltzea. 
EI2.2 Ustiategian jarritako sistemen osagaiak deskribatzea.  
EI2.3 Sistema osagarrien (instalazio elektrikoak, ur-instalazioak, aireztapen-instalazioak, berokuntza-instalazioak eta 
klimatizazio-instalazioak) osagaiak eta horien mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.4 Abeltzaintzako instalazio txikiak muntatzeko prozesuak, materialak eta baliabideak deskribatzea. 
EI2.5 Mantentze-lan nagusiak azaltzea, eskatzen diren argibide teknikoak kontuan hartuta. 
EI2.6 Ustiategiko instalazioetan eta biltegietan behar diren aireztapen-, berokuntza- eta klimatizazio-baldintzak 
deskribatzea. 
EI2.7 Prestakuntza handiagoko langileak behar dituzten mantentze-lanak identifikatzea. 
EI2.8 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak —abeltzaintzako instalazioen erabilerako mantentze-lanei eragiten 
dietenak— adieraztea. 
EI2.9 Kasu praktiko batean (simulazioko instalazio elektrikoa, ur-instalazioa, aireztapen-instalazioa, berokuntza-
instalazioa edo klimatizazio-instalazioa), honako lan hauek egin behar dira: 

- Konponketa- eta mantentze-lanak egitea. 
- Elementu elektriko sinpleak (argiztapena, entxufeak, etengailuak, fusibleak) muntatzea eta desmuntatzea. 
- Hodiak, balbulak, iragazkiak eta bestelako elementu sinpleak muntatzea eta desmuntatzea ur- eta berokuntza-

instalazioetan. 
- Argi akastuneko linea elektrikoak konektatzea eta isolatzea. 
- Instalazioa abian jartzea eta gelditzea. 

EI2.10 Ekipamendu edo instalazio txiki bat muntatzeko kasu praktiko batean, honako lan hauek egin behar dira: 
- Sistemaren elementu sinpleak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Sistemak muntatu ondoren, behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
- Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortuz, eta laneko arriskuak 

prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 
A3: Makinak erregulatzea eta horiekin jardutea, laneko arriskuak prebenitzeko arauei jarraikiz, arrazoizko errendimendua 
lortzeko. 

EI3.1 Makinei eragiteko mekanismoak deskribatzea. 
EI3.2 Ekipamenduen funtzioei eragiteko prozesua azaltzea, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
EI3.3 Ekipamenduak erregulatzeko eta doitzeko prozedurak deskribatzea, lan-baldintzen arabera. 
EI3.4 Makinak eta ekipamenduak erabiltzeari dagokionez, segurtasun-arauak adieraztea, arriskuak —norberarenak eta 
orokorrak— saihesteko. 
EI3.5 Makinak maneiatzeko prozesuei eragiten dieten neurriak —laneko arriskuak prebenitzekoak— adieraztea. 
EI3.6 Kasu praktiko batean: 

- Eragiteko elementuak eta horien funtzioa identifikatzea. 
- Lan-aldagai zuzenak (abiadura, doikuntzak eta erregulazioak, ibilbideak eta laneko zirkuituak) zehaztea. 
- Traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin trebetasunez jardutea, eskatzen diren lan-erritmoak eta -kalitatea 

lortuz. 
- Erabilitako makinak eta ekipamenduak erregulatzea, oinarrizko segurtasun-arauak aplikatuz eta eskatzen diren 

lan-erritmo eta -kalitateak lortuz. 
- Makinen eta ekipamenduen lan-ahalmenak, errendimenduak eta efizientziak kalkulatzea. 

A4: Makinak eta ekipamenduak erabiltzeko mantentze-lanak, eta makina eta ekipamendu horien oinarrizko konponketak eta 
egokitzapen sinpleak gauzatzeko eragiketak egitea, materialak eta lanabesak behar den trebetasunez eta modu garbian eta 
seguruan erabiliz. 

EI4.1 Ustiategiko makinen eta ekipamenduen mantentze-lan nagusiak eta eragiketa horien maiztasuna deskribatzea eta 
mantentze-lanetako programaren argibide eta agindu teknikoak interpretatzea. 
EI4.2 Lehen mailako mantentze-lanak eta oinarrizko konponketa egiteko behar diren lanabesak eta erremintak 
deskribatzea. 
EI4.3 Ustiategiko makinen mantentze-lanak egiteko erabilitako inplementu, ordezko tresna eta material garrantzitsuenen 
(olioak, iragazkiak, erregaiak, uhalak, uhal garraiatzaileak, amaigabeak eta bestelakoak) ezaugarriak azaltzea. 
EI4.4 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak —ustiategiko makinak eta ekipamenduak erabiltzeko mantentze-lanei 
eragiten dietenak— adieraztea. 
EI4.5 Espezifikazio teknikoei nahiz erabilera-espezifikazioei dagokienez behar bezala zehaztatutako makina edo 
ekipamendu baten kasu praktiko batean: 

- Makinaren edo ekipamenduaren lehen mailako mantentze-lanak egiteko une bakoitzean egin behar diren 
eragiketak deskribatzea. 18 
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- Dagozkien mantentze-lanak egiteko behar diren lanabesak zehaztea. 
- Hautatutako erremintak trebetasunez maneiatzea. 
- Langile espezializatuek tailerrean egin behar dituzten konponketak edo hobekuntzak eta ustiategian bertan 

egin daitezkeenak bereiztea. 
- Makinaren mantentze-lanak egin ostean, makina behar bezala dabilela egiaztatzea. 
- Egindako mantentze-lanak eta ikusitako gorabeherak erregistratzea, eragiketa errepikatzeko gomendatzen den 

denbora adieraziz. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatzea. 
- Mantentze-lanen hondakinak desagerraraztea laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 

arauak betez. 
A5: Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak ustiategiko instalazioetan eta makinen eta ekipamenduen erabileran aplikatzea, 
neurri horiek lan-egoeretara egokituz eta ingurumena zainduz. 

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

Edukiak: 
1. Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioen osagaiak eta prestaketa 

- Abeltzaintzako ustiategiaren alojamendu- eta instalazio-motak eta -sistemak. 
- Elikadura solidoa eta/edo likidoa biltegiratzeko, prestatzeko eta banatzeko instalazioak. 
- Pabiloien ingurumen-arloko eskakizunak: 

• Pabiloien ingurumen-faktoreak: hezetasuna, tenperatura eta aireztapena, berokuntza, hoztea eta argiteria. 
• Ingurumen-kontroleko sistema automatikoak. 
• Bestelako ondasun-multzoak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak. 

- Bestelako instalazioak eta lanabesak. 

2. Ur-, elektrizitate-, berokuntza-, aireztapen- eta klimatizazio-instalazioetako osagaiak, 
mantentze-lanak eta oinarrizko konponketak 
- Ur-instalazioak: deposituak, sarea, edontziak, iragazkiak, ponpak, desinfekzio-ekipamenduak eta abar. 
- Abeltzaintzako ustiategiko instalazio elektrikoak. 
- Berokuntza-, aireztapen- eta klimatizazio-instalazioak. 
- Instalazio osagarriak. 

3. Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko, 
azpiproduktuen kudeaketa gauzatzeko eta hondakinak desagerrarazteko ekipamenduak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak, materialak eta produktuak. ezaugarriak, osagaiak, erregulazioa eta 

mantentze-lanak. 
- Intsektu-garbiketa egiteko eta arratoi-garbiketa egiteko ekipamenduak eta produktuak: ezaugarriak, osagaiak, 

erregulazioa eta mantentze-lanak. 
- Azpiproduktuak kudeatzeko eta aprobetxatzeko nahiz hondakin organikoak, kimikoak eta biologikoak 

desagerrarazteko instalazioak. 
- Txizak desagerraraztea, desagerrarazteko sistemak, eta horiek desagerraraztearen ondorioz ingurumenean 

sortzen diren arazoak. 
- Azienda garraiatzeko ibilgailuak hartzea, garbitzea eta desinfektatzea. 
- Gai horrekin lotuta dagoen indarreko araudia. 

4. Prozedura seguruak instalazioen erabilerari dagokionez 
- Ustiategiko instalazioak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa. 19 
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- Sistemak, instalazioak eta norbera babesteko elementuak. 
- Produktu toxikoak eta arriskutsuak (erregaiak eta produktu sukoiak) manipulatzea eta biltegiratzea. 
- Lubrifikatzaileak. 
- Medikamentuak manipulatzea, biltegiratzea eta erregistratzea. 
- Instalazioak erabiltzean ingurumena zaintzea. 
- Gai horrekin lotuta dagoen indarreko araudia. 

5. Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak. 
- Abeltzaintzako ustiategian dauden premiak makinei eta ekipamenduei dagokienez. 
- Motak, osagaiak, erregulazioa eta egokitzapenak. 

6. Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak eta 
oinarrizko konponketak. 
- Makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamenduen mantentze-lanak eta oinarrizko konponketa egiteko 

materialak. 
• Lubrifikatzaileak. Ezaugarriak. Sailkapena eta aplikazioak. 
• Erregaiak. Ezaugarriak. Motak. 
• Bestelako materialak. 

7. Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak erabiltzeko prozedura seguruak. 
- Makinak eta ekipamenduak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa. 
- Makinetako eta ekipamenduetako babes-elementuak. 
- Makinen eta ekipamenduen erabileran ingurumena zaintzea. 
- Makinen eta ekipamenduen erabileran norberaren higienea eta babesa. 

8. Txerri-ustiategi intentsiboetako instalazioei, makinei eta ekipamenduari buruz Europan, 
estatuan, autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean dagoen araudia. 

 
 
 
 

3 3. prestakuntza-modulua:  
GIZENTZEKO ETA HILTZEKO TXERRIEN PRODUKZIOKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0037 
 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Azienda gizentzea kanalaren kalitatean akabera egokia lortzeko beharrezkoak diren elikagai-jarraibideak eta hazkunde-
kontrolak jarraituz 

EI1.1 Bereizketa lote homogeneoetan egitea, lote bakoitzean gizentzeko buruen kopuru jakin bat jarriz, pisuaren, 
adinaren eta sexuaren arabera. 
EI1.2 Animalia-lote baten aldaketa-indizea kalkulatzea animalia horien pisua kontuan hartuta, eta denboraldi jakin batean 
kontsumitutako elikagaien kantitate jakin bat ezagututa. 
EI1.3 Egunero irabazten dutena kalkulatzea, gizentzeko txerriaren kontrol sistematikoa eginez. 
EI1.4 Gizentzeko txerri-lotea hiltzeko unea ezartzea, txerri horien pisuaren jarraipena eginez; horretarako, aldez aurretik 
ezarritako eredua erabiliko da. 
EI1.5 Hilko diren txerrien kopurua identifikatzea, ar zikiratuak edo zikiratugabeak diren kontuan hartuta. 
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A2: Ustiategiko animalien osasunean (banakakoa edo orokorra) egon daitezkeen aldaketak detektatzea, aldez aurretik 
ezarritako seinaleak, sintomak eta parametroak behatuz, eta medikuak agindutako sendatzeko tratamenduak aplikatzea. 
 

EI2.1 Osasunean aldaketak daudela adierazten duten banako seinaleak eta sintomak identifikatzea. 
EI2.2 Medikuek txerriei agindutako tratamenduak aplikatzea. 

A3: Ustiategiko prebentziozko programa sanitarioan aipatzen diren jardunak egitea behar den arduraz eta baliabide egokiak 
erabiliz. 

EI3.1 Programa sanitarioan aipatzen diren jardunak egitea, beharrezkoak diren higiene-arauak betez. 
EI3.2 Txertaketa-programa prebentiboa gauzatzea, animalien osasuna bermatzeko. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea beti. 

 

Edukiak 
1. Txerrien elikadura intentsiboa. 

- Pentsu konposatuak egitea. 
- Aurrerako eta gizentzeko animalientzako elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak. 
- Aurrerako eta gizentzeko animalien elikadurari dagokionez, uraren ezaugarriak eta garrantzia. Premien kalkulua. 

Edateko uraren desinfekzioa. 
2. Banako osasunaren aldaketak. 

- Aldaketak daudela adierazten duten seinaleak eta sintomak. 
- Medikuek agindutako tratamenduak. 

3. Ustiategiko prebentziozko programa sanitarioan aipatzen diren jardunak. 
- Aurrerako eta gizentzeko animalientzako tratamendu higieniko-sanitarioak. 
- Txerto-programak eta parasitoen aurkako programak aplikatzea aurrerako eta gizentzeko animaliei. 
- Prebentzio-tratamenduak animaliak ustiategira iristen direnean. 

4. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0005_2: 
Aurrerako eta gizentzeko 
txerrien haragi-produkzioa  

• Albaitaritzan lizentziaduna 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 

ustiategietako nekazaritzako ingeniari 
teknikoa. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 
enpresen kudeaketa eta antolamendua 

• Abeltzaintza-eremuko nekazaritzaren 
lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. 
maila. 

1 urte 3 urte 

MF0006_2: 
Abeltzaintzako ustiategiko 
instalazioak, makinak eta 
ekipamenduak. 

• Albaitaria 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 

ustiategietako nekazaritzako ingeniari 
teknikoa. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 
enpresen kudeaketa eta antolamendua 

• Abeltzaintza-eremuko nekazaritzaren 
lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. 
maila. 

1 urte 3 urte 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 
Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 
emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-esperientzia izan 
dutela egiaztatzen dutenak. 

 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 
Erabilera anitzeko gela  30 50 

Abeltzaintzako pabiloia 180 180 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 
Erabilera anitzeko gela  X X 
Abeltzaintzako pabiloia X X 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela  

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

Abeltzaintzako pabiloia 

Lokalaren ezaugarriak: 
− Zoru zolatua. 
− Aireztapen-leihateak. 
− Txerri-aziendaren ustiapena ziklo itxian, arraza, sexu eta adin 

desberdinetako animaliekin, praktika desberdinak egiteko 
haiekin. 

− Granjan hainbat pabiloi izango dira, animalien produkzio- eta 
ugalketa-estadio desberdinetarako; gainera, edontziak, 
janontziak, mahukak, korridoreak eta bainugelak ere izango ditu, 
baita aireztapen- eta berokuntza-sistema bat ere. 

− Bazkarako siloa. 
− Gehienez ere 500 kg pisatzeko baskula. 
− Intseminazio artifizialeko ekipamendua. 
− Semena biltzeko gindaxa. 
− Ernaldi-detektagailuak. 
− Langarreztagailu-ekipamendua eta presio bidez garbitzeko 

ekipamendua. 
− Ur-ponpa. 
− Pentsutarako errota. 
− 10 litroko Maria bainu elektrikoa. 
− Esne-txerrien ohatzeetarako berokuntza-plakak. 
− Traktorea. 
− Atoia. 
− Pala kargatzailea. 
Makina eta aparatu guztiek beren elementu, mekanismo eta 
osagarri guztiak izango dituzte, baita erabilera-eskuliburua eta 
desmuntatze-eskuliburua ere, eta erabiltzeko moduan egongo dira. 
− Barneko parasitoak hiltzeko pistola dosifikatzaileak. 
− Txertoak jartzeko gailu automatikoak. 
− Fonendoskopioak. 
− Termometroak. 
− Guraizeak 
− Erreminta-jokoa. 
− Eskorgak eta pertzak. 
− Sardeak. 
− Oro har, ikasleek praktikak aldi berean egiteko behar direnak. 

Bestelako instalazioak 
− Putzu septikoa. 
− Instalazioek indarreko arauak bete beharko dituzte eta udalaren 

lizentzia izango dute prestakuntza-zentro gisa. 
 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
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Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara 

sartzeko dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 

izatea, ezartzen den araudiaren arabera. 
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