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IZENA 
ABELTZAINTZAKO JARDUERA OSAGARRIAK 

 

KODEA 
AGAX0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Abeltzaintza. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA224_1 Abeltzaintzako jarduera osagarriak (Maiatzaren 25eko 665/2007 EDa, 2007ko ekainaren 13ko BOE). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Abeltzaintzako ustiategietako eragiketa osagarriak egitea, goragokoen argibideei edo lanerako planari jarraikiz, hainbat 
irizpide kontuan hartuta, hala nola, kalitatea, animalien ongizatea, laneko arriskuen prebentzioa, ingurumenaren babesa eta 
elikagaien segurtasuna. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0712_1: Abeltzaintzako ugalketa-eragiketa osagarriak egitea. 
-  UC0713_1: Abeltzaintzako ustiategietako produkzioa maneiatzeko eragiketa osagarriak egitea. 
-  UC0714_1: Aziendaren larratzea egitea. 
-  UC0715_1: Abeltzaintzako ustiategietako makinen eta ekipamenduen mantentze-lanak egiteko eta horiek maneiatzeko 

eragiketa osagarriak egitea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Lanbide-jarduera besteren kontura garatzen du, esparru publikoko edo pribatuko abeltzaintzako ustiategi handi, 
ertain eta txikietako produkzio-eremuan edo -sailean. 

 
Ekoizpen-sektoreak 
Nekazaritza-sektorean eta abeltzaintza-azpisektorean kokatzen da, honako produkzio-jarduera hauetan: 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak. 

• Behi-aziendako ustiategiak. 

• Ardi- eta ahuntz-aziendako ustiategiak. 

• Txerri-aziendako ustiategiak. 

• Untxi-ustiategiak. 

• Hegazti-ustiategiak. 
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• Zaldi-aziendako ustiategiak. 

• Abeltzaintzako bestelako ustiategiak. 

 
Lanbideak edo lanpostuak 
Abeltzaintzako ustiategietako peoia. 
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako peoia. 
Jezteko osagarria. 
6121.015.4 Artzaina. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0712_1 
Abeltzaintzako ugalketa-eragiketa osagarriak. 90   

MF0713_1 
Abeltzaintzako ustiategietako produkzioa 
maneiatzeko eragiketa osagarriak. 

120 

UF0158: Animaliak zaintzeko, 
garraiatzeko eta maneiatzeko 
eragiketa osagarriak. 

80 

UF0159: Animalien kontrol 
sanitarioko oinarrizko eragiketak. 

40 

MF0714_1 
Aziendaren larratzea. 

90   

MF0715_1 
Abeltzaintzako ustiategietako instalazioetako 
mantentze-lanak egiteko eta makinak nahiz 
ekipamenduak maneiatzeko eragiketa 
osagarriak 

90 

  

MP0034 
Abeltzaintzako jarduera osagarrietako lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideen modulua. 

120 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 510   
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1. gaitasun-atala:  
ABELTZAINTZAKO UGALKETA-ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC0712_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 
LB1: Emeen araldia eta estaltzea maneiatzeko eragiketa osagarriak egitea, argibideei jarraikiz, ernaldi-indize handiak 

lortzen laguntzeko. 
BI1.1 Erdi gabeko emeen araldia azaldu dela jakinarazten da ohiko portaerak ikusten direnean, estaltze-planaren arduradunak 

planean sar ditzan eme horiek. 

BI1.2 Titia kentzeko fasearen ostean, emeak behar bezala maneiatzen dira titia kentzeko fasetik estaltze emankorrera bitarteko 

tartea optimizatzeko, jasotako argibideen arabera. 

BI1.3 Ustiategiko edozein emetan araldiaren sintomak daudela detektatzen denean estaltze-planaren arduradunari sintoma 

horien berri ematen zaio estaltzea une hoberenean gauzatzeko. 

BI1.4 Estaliko diren emeen uzkiaren inguruko aldea garbitzen eta higienizatzen da sor litezkeen arazo sanitarioak saihesteko. 

BI1.5 Estalketa natural bidezko estaltzea egiteko erabiltzen diren instalazioak prestatu egiten dira estaltzea gauzatu ahal 

izateko. 

BI1.6 Estaltzea ahalbidetzeko animaliak segurtasun-baldintza egokiekin atxikitzen, eusten eta hurbiltzen dira, behar izanez 

gero. 

BI1.7 Ugalketarako eme ugaztunen araldia maneiatzeko eta eme horiek estaltzeko eragiketak kontrolatzeko eta eragiketa 

horien jarraipena egiteko behar diren datuak idazten dira, aldez aurretik ezarritako argibideen arabera, dagozkion erregistroetan 

txertatzeko. 

BI1.8 Ugalketarako emeen araldia eta estalketa maneiatzeko eragiketa osagarriak segurtasun-baldintzetan egiten dira, laneko 

arriskuak prebenitzeko plana eta jasotako argibideak betez. 

 
LB2: Ernaldi-fasean dauden emeak maneiatzeko eragiketa osagarriak egitea, argibideei jarraikiz, ondorengotza 

bideragarria eta esne-produkzio ona lortzen laguntzeko. 
BI2.1 Eme umedunak behatzen dira hainbat egoera detektatzeko eta jakinarazteko: araldia errepikatzea edo berriz ere araldian 

egotea, eme sabelutsak eta/edo abortuak. 

BI2.2 Eme umedunak granjako kokalekuetan jartzen dira, eme horien ernaldi-fasearen eta jasotako argibideen arabera. 

BI2.3 Eme umedunak aldi horretarako ezarritako argibideen arabera elikatzen dira. 

BI2.4 Eme umedunak behatzen dira ernaldiaren ohiko egoera alda dezaketen seinaleak detektatzeko eta informazio hori 

emateko ezarritako protokoloaren arabera. 

BI2.5 Ernaldi-fasearen kontrola eta jarraipena egiteko behar diren datuak idazten dira aldez aurretik ezarritako argibideen 

arabera, dagozkion erregistroetan jasotzeko. 

BI2.6 Ernaldi-fasean dauden emeen programa sanitario espezifikoaren oinarrizko eragiketa osagarriak argibideei jarraikiz egiten 

dira. 

BI2.7 Ernaldi-fasea maneiatzeko eragiketa osagarriak segurtasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana 

eta jasotako argibideak betez. 

 
LB3: Emeak erditzen ari direnean laguntzea argibideei jarraikiz, ondorengotza osasuntsua eta kementsua lortzeko. 

BI3.1 Umeen jaiotza eta plazenta osorik botatzen dela behatzen da, eta amaren egoeraren, ondorengotzaren eta fetu-

eranskinen inguruan ikus daitezkeen anomaliak jakinarazten dira. 

BI3.2 Eme bular-emaileen errapeen egoera, esne-jariakina, ahoratzen dutena eta eginkariak behatzen dira, eta aurkitutako 

alterazioen berri ematen da. 

BI3.3 Eme bular-emaileari ematen zaion elikadura-anoa eta ura produkzio-zikloaren etapa honi dagokiona izango da, ezarritako 

protokoloaren arabera. 

BI3.4 Emeei erditzean eta bular-emaileak diren bitartean aplikatu behar zaien programa sanitario espezifikoaren oinarrizko 

eragiketa osagarriak argibideei jarraikiz egiten dira. 

BI3.5 Erditzearen kontrola eta jarraipena egiteko behar diren datuak aldez aurretik ezarritako argibideen arabera idazten dira, 

dagozkion erregistroetan biltzeko. 

BI3.6 Erditzean ematen den laguntza segurtasun-baldintzetan egiten da, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta jasotako 

argibideak betez. 

 

1 
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LB4: Eragiketa osagarriak egitea umeen maneiuan esnealdiak irauten duen bitartean, espezie bakoitzaren berezitasunak 
kontuan hartuta, umeen garapena egokia izaten laguntzeko. 
BI4.1 Bizitasuna, malformazioen gabezia eta zilbor-hestearen egoera umeen bizitzako lehenengo 24 orduetan egiaztatzen dira, 

behar izanez gero, dagozkion neurriak hartzeko. 

BI4.2 Semetzat edo alabatzat hartu ez dituzten edo oritza hartzean zailtasunak izan dituzten umeen birbanaketa gauzatzen da, 

behar izanez gero, ahalik eta ume gehienek biziraun dezaten. 

BI4.3 Esnealdian dauden amen umeei esne-ordezkoak ematen zaizkie, argibideei jarraikiz, behar den unean eta kantitatean. 

BI4.4 Umeak identifikatzea eta markatzea, adarrak kentzea, isatsa moztea eta letaginak kentzea, hala badagokio, jasotako 

argibideen arabera gauzatzen dira. 

BI4.5 Esnealdian dauden umeen programa sanitario espezifikoaren oinarrizko eragiketa osagarriak argibideei jarraikiz egiten 

dira. 

BI4.6 Esnealdian dauden umeen kasuan, eragiketak kontrolatzeko eta horien jarraipena egiteko behar diren datuak aldez 

aurretik ezarritako argibideen arabera idazten dira, dagozkion erregistroetan biltzeko. 

BI4.7 Esnealdian dauden umeak maneiatzeko eragiketa osagarriak segurtasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak 

prebenitzeko plana eta jasotako argibideak betez. 

 
LB5: Eragiketa osagarriak egitea ugalketarako arrekin, espezie bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta, ar horien 

egoera ona izaten eta helburua lortzen laguntzeko. 
BI5.1 Arrak espeziearen eta jasotako argibideen arabera maneiatzen dira emea prest dagoen jakiteko zereginetan. 

BI5.2 Estalketa naturala gauzatzeko emearen arabera banatzen dira animaliak, ustiategiko ugalketa-programa eta jasotako 

argibideak kontuan hartuta. 

BI5.3 Ugalketarako arrak estaltze naturalerako prestatzen dira, estaltzea teknika eta maiztasun egokiarekin eta behar den 

unean egiten dela bermatzeko. 

BI5.4 Hazitarako animaliak ernal-hazia biltzeko prestatzen dira, dagozkion garbitasun-eragiketak eginez, ezarritako arau 

teknikoen arabera. 

BI5.5 Ernal-hazia animalia-espezie bakoitzerako egokia den teknika erabiliz eta behar den higienea aplikatuz biltzen da. 

BI5.6 Ernal-hazia biltzeko, hazi-dosiak egiteko eta intseminatzeko erabilitako materiala garbitu eta biltegiratu egiten da 

adierazitako higiene-baldintzetan. 

BI5.7 Ugalketarako arrak ezarritako gomendioen arabera elikatzen dira. 

BI5.8 Ugalketarako arren programa sanitario espezifikoaren oinarrizko eragiketa osagarriak argibideei jarraikiz egiten dira. 

BI5.9 Ugalketarako arrekin gauzatzen diren eragiketa osagarriak kontrolatzeko eta horien jarraipena egiteko behar diren datuak 

aldez aurretik ezarritako argibideen arabera idazten dira, dagozkion erregistroetan biltzeko. 

BI5.10 Ugalketarako arrekin gauzatzen diren eragiketa osagarriak segurtasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak 

prebenitzeko plana eta jasotako argibideak betez. 

 
Lanbide-testuingurua 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Kontzentratuen janontziak eta toberak. Belar-bazken janontziak. Kanaleta edo kaxola duten edontziak. Palak eta 
eskuareak, eskorgak eta pertzak. Animaliak maneiatzeko materiala. Semena biltzeko gindaxak. Ernal-hazia biltzeko 
materiala. Hozkailu eramangarriak. Semena. Lastoa, zerrautsa, txirbila. Hainbat adinetako animaliak. Ugalketarako, 
ernaldirako eta erditzeetako instalazioak. Erditze zailetarako ateragailua. Hazitarako animaliak eusteko eta gidatzeko 
ekipamenduak. Estalketa ahalbidetzeko ekipamenduak eta materialak. Identifikatzeko eta markatzeko ekipamenduak eta 
materialak. Adarrak kentzekoak, kauterizatzaileak, gomazko uztaiak, mozteko tresnak eta aplikatzeko makinak. 
Medikamentuak, medikamentuak kontserbatzeko eta aplikatzeko materiala. Babes-ekipoak. 
 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Araldia detektatzea, ernaltzearen egiaztapena, jaiotzak, bularreko animaliak, ugalketarako animaliak eta animalia 
zaharrak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Araldiaren, estaltzeen, jaiotzen eta 
esnealdiaren erregistroak. Estaltzeen eta/edo ateratzeen erregistroak. Ustiategian jarduteko barne-protokoloak. 
Ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari, animaliaren ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko oinarrizko 
araudia. 
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2. gaitasun-atala: 
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO PRODUKZIOA MANEIATZEKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 

Kodea: UC0713_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 
LB1: Eragiketa osagarriak egitea aurrerako emeengan, argibideei jarraikiz, eme horiek ustiategira egokitzen eta 

ugalketarako animalia gisa egokitzen laguntzeko. 
BI1.1 Aurrerako emeak granjara egokitzen dira eta behar duten kokapena eta konforta bermatzen zaie eme horiei. 
BI1.2 Animaliak lotetan biltzen dira estalketa faboratzeko, arra jaso duten emeen araberako emeen proportzioaren argibideei 
jarraikiz. 
BI1.3 Erdi gabeko emeak eta arrautzatarako hegaztiak aldi horretarako ezarritako gomendioen arabera elikatzen dira. 
BI1.4 Ugalketarako emeentzako programa sanitario espezifikoaren oinarrizko eragiketa osagarriak argibideei jarraikiz egiten 
dira. 
BI1.5 Aurrerako emeekin gauzatzen diren eragiketa osagarriak segurtasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak 
prebenitzeko plana eta jasotako argibideak betez. 

 
LB2: Eragiketa osagarriak egitea aurrerakoen hazkuntzako eta gizentzeko animaliak identifikatu behar direnean, 

animalia horiek kontrolatzeko jasotako argibideen arabera. 
BI2.1 Animaliak jasotako argibideetan aipatzen den sistema-mota erabiliz identifikatzen dira. 
BI2.2 Animaliak lote homogeneoetan biltzen dira, jasotako argibideak kontuan hartuta. 
BI2.3 Animalien jarrera-alterazioak behatzen dira eta jakinarazten dira ezarritako parametroen arabera. 
BI2.4 Aurrerakoen hazkuntzako eta gizentzeko animaliak aldi horretarako ezarritako gomendioen arabera elikatzen dira. 
BI2.5 Aurrerakoen hazkuntzako eta gizentzeko animalientzako programa sanitario espezifikoaren oinarrizko eragiketa 
osagarriak argibideei jarraikiz egiten dira. 
BI2.6 Aurrerakoen hazkuntzako eta gizentzeko animaliak maneiatzeko eta identifikatzeko eragiketa osagarriak segurtasun-
baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta jasotako argibideak betez. 

 
LB3: Produkzioa (salmentarako animaliak, arrautzak, esnea, eztia eta bestelako produktuak eta/edo azpiproduktuak) 

maneiatzeko eragiketa osagarriak egitea abeltzaintzako ustiategian jasotako argibideei jarraikiz. 
BI3.1 Ustiategi barruan produkzio-prozesua amaitu duten eta salmentara bideratu diren animaliak lotetan biltzen dira eta 
garraiatzeko prestatzen dira, argibideei jarraikiz. 
BI3.2 Hegazti-ustiategietako arrautzak biltzen dira, argibideei jarraikiz, garraiatzeko eta/edo biltegiratzeko, dagokionaren 
arabera. 
BI3.3 Esne-animalia emeengandik lortutako esnea osasungarritasuneko baldintza egokietan kontserbatzen da ustiategi barruan 
esnea jasotzen duten arte. 
BI3.4 Eztia biltzeko makinatik ateratzen da eta dagokion tokian biltegiratzen da, garraiatzeko eta/edo kontserbatzeko, argibideei 
jarraikiz. 
BI3.5 Animalia-ustiategietatik eratorritako bestelako produktuak eta azpiproduktuak prestatzen dira garraiatzeko eta/edo 
biltegiratzeko, argibideei jarraikiz. 
BI3.6 Abeltzaintzako ustiategiko produkzioa (salmentarako animaliak, arrautzak, esnea, eztia eta bestelako produktuak eta/edo 
azpiproduktuak) maneiatzeko eragiketa osagarriak elikagaien segurtasunari buruzko prozedurak eta eskakizunak, laneko 
arriskuak prebenitzeko plana eta jasotako argibideak betez egiten dira. 

 
LB4: Elikagai-lehengaiak biltegiratzea eta kontserbatzea eta elikagaiak baliabide eta teknika egokiekin banatzea. 

BI4.1 Elikagai-lehengaiak biltegiratzen eta kontserbatzen dira jasotako argibideen arabera. 
BI4.2 Elikagaiak animaliei ondoren banatzeko prestatzen dira, aurretik ezarritako arauen arabera. 
BI4.3 Aurretik ezarritako ordutegien arabera banatzen zaizkie elikagaiak animaliei, argibideei jarraikiz. 
BI4.4 Elikagai-lehengaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko eta elikagaiak prestatzeko eta banatzeko erabilitako materiala 
garbitzen da eta erabilera-baldintza perfektuetan mantentzen da. 
BI4.5 Animaliei ematen zaien uraren eta elikagaien kontsumoa behatzen da, egon daitezkeen produkzio- eta osasun-
alterazioak saihestuz. 
BI4.6 Lehengaien biltegiratzea eta kontserbazioa eta elikagaien prestaketa eta banaketa segurtasun-baldintzetan egiten dira, 
laneko arriskuak prebenitzeko plana eta jasotako argibideak betez. 
BI4.7 Lehengaien biltegiratzea eta kontserbazioa eta elikagaien prestaketa eta banaketa elikagaien segurtasunari buruzko 
prozedurak eta eskakizunak, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta jasotako argibideak betez egiten dira. 
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LB5: Eragiketa osagarriak egitea animalien ongizatea lortzeko, osasunaren alterazioak aurreikusteko, gaixotasunak 
tratatzeko eta medikamentuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko, argibideei jarraikiz. 
BI5.1 Animaliak behatzen dira animalien ongizatearen gabeziak detektatzeko (gosea, egarria, aterpea eta leku-gabezia, 
besteak beste). 
BI5.2 Animaliak behatzen dira osasun-egoeraren alterazioaren inguruan azal daitezkeen seinaleak eta sintomak detektatzeko, 
informazioa ezarritako protokoloen arabera emanez. 
BI5.3 Gaixorik dauden animaliak behar bezala maneiatzen dira jasotako argibideen arabera. 
BI5.4 Animalien gorpuak ustiategitik ateratzen dira, goragokoen argibideei jarraikiz, segurtasun-arau egokiekin, eta indarreko 
legerian ezarritakoa betez. 
BI5.5 Tratamendu sanitarioaren oinarrizko eragiketak argibideei jarraikiz egiten dira. 
BI5.6 Gaixorik dauden animaliei aplikatzen zaizkien tratamenduak idazten dira eta jakinarazten dira ezarritako protokoloen 
arabera. 
BI5.7 Medikamentuak baldintza egokietan biltegiratzen eta kontserbatzen dira, jasotako argibideen arabera. 
BI5.8 Programa sanitario espezifikoaren oinarrizko eragiketak enpresako laneko arriskuak prebenitzeko plana betez eta 
jasotako argibideei jarraikiz egiten dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Kontzentratuen janontziak eta toberak. Belar-bazken janontziak. Kanaleta edo kaxola duten edontziak. Palak eta 
eskuareak, eskorgak eta pertzak. Animaliak maneiatzeko materiala (olanak, trangaderak, banantzekoak). Aireztapen-
sistema, termometroak, berogailuak, haizagailuak, termostatoak. Pentsuak, belar-bazkak, pentsu-siloak, elikagaiak 
nahasteko ekipamenduak (unifeed), pentsuen eta belar-bazken banagailu automatikoak, pentsuen eta belar-bazken 
biltegiak. Lurzoruen konforterako materialak: lastoa, zerrautsa, txirbila eta bestelakoak. Hainbat adinetako animaliak. 
Jezteko ekipamendua. Aziendarako kokalekuak. Gorpuen edukiontzia. Identifikatzeko eta markatzeko ekipamenduak eta 

materialak. Medikamentuak, medikamentuak kontserbatzeko eta aplikatzeko materiala. Babes-ekipoak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Aurrerakoen hazkuntzako animaliak, umetarako animaliak (bizitzeko) eta gizentzeko animaliak (hiltzeko). Animalia-
produkzioak: arrautzak, artilea, esnea, eztia eta bestelakoak. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoak. Denboraldi guztiei (trantsizioa, 
aurrerakoen hazkuntza eta gizentzea) buruzko informazioa biltzea eta erregistroak betetzea. Ustiategian jarduteko 
barne-protokoloak. Produkzioari buruzko parteak, egoera-orriak eta erregistroak. Osasun-alterazioen (orokorra eta 
banakakoa) inguruko seinaleak eta sintomak ezagutzeko fitxak. Ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari, 
animaliaren ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko oinarrizko araudia. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
AZIENDAREN LARRATZEA EGITEA 

 

Kodea: UC0714_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 
LB1: Larratzea animalia egokiekin egitea natura-inguruneko landare-baliabideak modu jasangarrian aprobetxatzeko. 

BI1.1 Larratzera ateratzen diren animaliak artaldeari jarraitzeko duten aukeren, landan eskuragarri dauden landare-baliabideen 
eta klimatologiaren arabera aukeratzen dira. 
BI1.2 Eguneroko larratzearen hasiera eta amaiera urte-sasoia, kokapen geografikoa eta finkaren ezaugarriak kontuan hartuta 
egiten dira. 
BI1.3 Azienda ezarritako bazkalekuetara eramaten da eta bazkalekuetan maneiatzen da elikagaia lortuko dutela bermatuz. 
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BI1.4 Artaldea gidatzeko, maneiatzeko, biltzeko eta zaintzeko ekintzetan laguntzen duen artzain-txakurra trebatzen eta zaintzen 
da bere lana behar bezala egiteko. 
BI1.5 Larratzean, edateko ura lortzeko aukera bermatzen da; horretarako uraskak instalatuko dira, beharrezkoa izanez gero. 
BI1.6 Landako landare-baliabideak aprobetxatzen dira gehiegizko larratzea saihestuz; horretarako, animalia-taldea mugitzen da 
eta itxiturak behar bezala erabiltzen dira, beharrezkoa izanez gero. 
BI1.7 Animalien ur- eta elikagai-kontsumoa zaintzen da sor daitezkeen osasun-alterazioak saihesteko. 
BI1.8 Lan-istripurik izanez gero, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen laguntzak bizkor aplikatzen dira. 
BI1.9 Larratze-eragiketak segurtasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta jasotako argibideak 
betez. 

 
LB2: Behar izanez gero, larratze-aziendaren elikadura osatzea, aziendaren nutrizio-premiak estaltzeko nutrigaiak landan 

lortzen ez direnean. 
BI2.1 Elikagai-lehengaiak modu egokian biltegiratzen eta kontserbatzen dira. 
BI2.2 Elikagai-lehengaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko eta elikagaiak prestatzeko eta banatzeko erabilitako materiala 
garbitzen da eta erabilera-baldintza perfektuetan mantentzen da. 
BI2.3 Elikagai gehigarriak adierazitako moduaren arabera prestatzen dira. 
BI2.4 Larratzea osatzen duen elikadura une egokienean banatzen zaio behar izanez gero, aziendari, betiere beharrezkoa 
izanez gero. 
BI2.5 Animaliei ematen zaien uraren eta elikagai gehigarrien kontsumoa behatzen da, egon daitezkeen produkzio- eta osasun-
alterazioak saihesteko. 
BI2.6 Elikaduraren gehigarriak segurtasun-baldintzetan ematen dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta jasotako 
argibideak betez. 

 
LB3: Larratze-aziendaren traumatismoak, zauriak eta osasun-egoeraren alterazioaren inguruko seinaleak eta sintomak 

(egon daitezkeenak) detektatzea, oinarrizko tratamendu osagarriak eginez, behar izanez gero. 
BI3.1 Aziendaren traumatismoak, zauriak eta osasun-egoeraren alterazioaren inguruko seinaleak eta sintomak (egon 
daitezkeenak) detektatzen dira landan tratatzeko, behar izanez gero. 
BI3.2 Traumatismoen eta zaurien oinarrizko zainketak landan egiten dira, higiene-baldintza egokiekin. 
BI3.3 Gaixorik dagoen animalia maneiatzeko oinarrizko neurriak aplikatzen dira animaliak biziraun dezan. 
BI3.4 Traumatismoak, zauriak, ohiko osasun-egoeraren alterazioaren inguruko seinaleak, sintomak eta animaliei aplikatu 
zaizkien oinarrizko tratamenduak idazten eta jakinarazten dira ezarritako protokoloen arabera. 
BI3.5 Larratze-aziendaren traumatismoak, zauriak eta osasun-egoeraren alterazioaren inguruko seinaleak eta sintomak (sor 
daitezkeenak) segurtasun-baldintzetan detektatzen dira eta oinarrizko tratamendu osagarriak ere segurtasun-baldintzetan 
egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta jasotako argibideak betez. 
BI7.5 Bistaratze-elementuen edukien kokalekuak garbi egon behar du kutsadurarik ez izateko. 
BI7.6 Soberako bistaratze-elementuak biltegiratzen dira, hondakinak desagerrarazteari buruz indarrean dagoen araudiari 
jarraikiz. 

 
Lanbide-testuingurua: 

 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Kontzentratuen askak eta bolumenekoak. Edontziak. Palak eta eskuareak. Eskorgak eta pertzak. Larreratutako azienda 
maneiatzeko materiala. Pentsuak eta belar-bazkak. Pentsuen eta belar-bazken siloak. Elikagaiak nahasteko 
ekipamenduak (unifeed). Pentsuen eta belar-bazken banagailu automatikoak. Pentsuen eta belar-bazken biltegiak. 
Lastoa, zerrautsa, txirbila. Hainbat adinetako animaliak. Animalientzako kokalekuak. Pentsua. Medikamentuak, 
medikamentuak kontserbatzeko eta aplikatzeko materiala. Itxitura iraunkorrak eta mugikorrak, mahukak, pisatzeko 
ekipamenduak, ibilgetzeko zepoak, kargarako malgukiak. Babes-ekipoak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Larratze-aziendaren maneiu egokia. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Larratzeari buruzko bibliografia. Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoak. 
Traumatismoei eta zauriei buruzko bibliografia. Osasun-alterazioen (orokorra eta banakakoa) inguruko seinaleak eta 
sintomak ezagutzeko fitxak. Produkzioari buruzko parteak edo egoera-orriak. Ingurumenari, laneko arriskuak 
prebenitzeari, animaliaren ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko oinarrizko araudia. Lehen laguntzari buruzko 
eskuliburua. 
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4. gaitasun-atala 
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO INSTALAZIOETAKO 
MANTENTZE-LANAK EGITEKO ETA MAKINAK NAHIZ EKIPAMENDUAK 
MANEIATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 
 

Kodea: UC0715_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ustiategiko instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko lanak egitea jasotako argibideen arabera. 

BI1.1 Abeltzaintzako alojamenduetako materia organikoa (zaborrak, soberako pentsuak eta abar) kendu egiten da animaliak 
atera ostean, jasotako argibideen arabera. 
BI1.2 Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak egingo diren eragiketen eta jasotako argibideen arabera prestatzen eta 
maneiatzen dira. 
BI1.3 Baimendutako garbiketa- eta desinfekzio-produktuak teknika egokiekin aplikatzen dira, indarreko araudiaren eta jasotako 
argibideen arabera. 
BI1.4 Instalazioak (sabaiak, hormak eta lurzoruak), materialak eta tresnak ur garbia (beroa eta presio bidez ahal bada) eta 
garbigarriak (zikinkeria kentzen laguntzeko) erabiliz garbitzen dira, eta ur garbia erabiliz urberritzen dira, jasotako argibideen 
arabera. 
BI1.5 Ustiategiko instalazioak jasotako argibideei jarraikiz garbitzen eta desinfektatzen dira. 
BI1.6 Garbitzeko, desinfektatzeko eta hondakinak biltegiratzeko eta/edo desagerrarazteko ekintzak hondakin bakoitzerako 
egokiak diren lekuetan gauzatzen dira, ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko araudia eta jasotako 
argibideak kontuan hartuta. 

 
LB2: Ustiategiko instalazioen, makinen, ekipamenduen, lanabesen eta tresnen oinarrizko eragiketa osagarriak egitea 

erabiltzeko egoeran kontserbatzeko. 
BI2.1 Ustiategiko instalazioen, makinen, ekipamenduen, lanabesen eta tresnen oinarrizko mantentze-lanak egiteko eragiketa 
osagarriak jasotako argibideak kontuan hartuta aplikatzen dira. 
BI2.2 Intsektuen, txorien eta karraskarien aurkako babesak gainbegiratzen dira eta haien egoera egiaztatzen da; horrez gain, 
ikusitako gorabeherak jakinarazten dira. 
BI2.3 Instalazioen, makinen, ekipamenduen eta lanabesen oinarrizko mantentze-lanak egitearen ondorioz sortutako hondakinak 
desagerrarazi egiten dira jasotako argibideen arabera. 
BI2.4 Oinarrizko mantentze-lanak egiteko eragiketa osagarriak ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko 
oinarrizko arauak eta jasotako argibideak kontuan hartuta aplikatzen dira. 

 

LB3: Ustiategi barruan eta dagokion mailaren arabera, makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak maneiatzea, 
laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatuz. 
BI3.1 Arrastaka eramandako elementuak makinetara akoplatzen dira behar izanez gero. 
BI3.2 Abeltzaintzako ustiategi barruko maila honetako berezko zereginak dagozkion makinak eta behar diren trakzio-
ekipamenduak erabiliz egiten dira, egokitzat hartzen denean. 
BI3.3 Oinarrizko mantentze-lanak egiteko hautatutako erremintak eskatzen diren helburuak lortuz maneiatzen dira. 
BI3.4 Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta tresnak erabili ostean, ordenatu egiten dira eta leku egokietan kokatzen dira. 
BI3.5 Egin beharreko lanerako norbera babesteko eskatzen diren ekipamenduak, arropak eta elementuak behar bezala 
erabiltzen dira. 
BI3.6 Kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira produktuak eta materialak. 
BI3.7 Hesolak, zutoinak, hesien isolatzaileak eta/edo hesi elektrikoak laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizateri 
buruzko arauak kontuan hartuta instalatzen eta maneiatzen dira. 
BI3.8 Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak maneiatzeko eragiketak, ustiategiaren barruan eta dagokion mailaren 
arabera, ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko arauak eta jasotako argibideak kontuan hartuta egiten 
dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Makina autopropultsatuak produktu sanitarioak aplikatzeko, lehengaiak eta animaliak kargatzeko, deskargatzeko eta 
garraiatzeko, garbitzeko, elikatzeko eta abeltzaintzako produktuak ateratzeko eta kontserbatzeko. Makinetan eta 
ekipamenduetan mantentze-lanak egiteko erremintak. Garbiketarako presio bidezko ur-makinak. Garbitzeko eta 
desinfektatzeko produktuak. Lanerako arropa eta oinetako egokiak. Arropa iragazgaitza. Babes-ekipoak. Babes optikoak 
eta akustikoak. Abeltzaintzako makinak, lanabesak, ekipamenduak eta instalazioak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak erabiltzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak, animalien premien 
eta ustiategiaren maneiuaren arabera egiten direnak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Zerbitzu-eskuliburuak. Makinei eta ekipamenduei buruzko eskuliburuak Erabili beharreko makinen aukerei eta mugei 
buruzko informazio teknikoa. Abeltzaintzako makinen eta instalazioen mantentze-lanei buruzko eskuliburu teknikoak. 
Ingurumeneko eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko araudia. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ABELTZAINTZAKO UGALKETA-ERAGIKETA OSAGARRIAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO PRODUKZIOA 
MANEIATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

AZIENDAREN LARRATZEA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

ABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO INSTALAZIOETAKO 
MANTENTZE-LANAK EGITEKO ETA MAKINAK NAHIZ 

EKIPAMENDUAK MANEIATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

 
5. prestakuntza-modulua:  

ABELTZAINTZAKO JARDUERA OSAGARRIETAKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

 
 

1 

2 
3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
ABELTZAINTZAKO UGALKETA-ERAGIKETA OSAGARRIAK  
 

Kodea: MF0712_ 1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0712_1: Abeltzaintzako ugalketa-eragiketa osagarriak egitea. 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
 

A1: Emeen estaltzea errazteko emeak maneiatu bitartean gauzatzen diren eragiketa osagarriak definitzea. 

EI1.1 Espezie bakoitzeko emeak araldian sartzen direnean detektatzen diren portaera-aldaketak adieraztea. 

EI1.2 Araldia detektatzeko metodoak deskribatzea, eta estaltzeko unerik hoberenaren inguruan hartutako erabakia 

zertan oinarritzen den. 

EI1.3 Ugaltzen hasi aurretik eduki behar den adinaren eta gorputz-garapenaren (pisua) gutxieneko ezaugarriak 

deskribatzea, espeziearen arabera. 

EI1.4 Estalketa gauzatzeko erabiltzen diren instalazioak prestatzeko beharrezkoak diren eragiketak aipatzea. 

EI1.5 Animalia estalketarako prestatzeko prozesua osatzen duten etapak zerrendatzea. 

EI1.6 Espezie desberdinak estali bitartean kontuan hartu beharreko zainketak eta aurreneurriak aipatzea. 

EI1.7 Laneko arriskuak prebenitzeko eta animaliaren ongizateari buruzko neurriak -araldia identifikatzeko prozesuetan 

egindako eragiketa osagarriekin lotzen direnak- identifikatzea. 

 

A2: Ernaldian dauden emeei aplikatu behar zaizkien oinarrizko zainketak eta zainketak sanitarioak deskribatzea, eta, kasu 

praktiko batean, produkzio-fase horretako seinale espezifikoak identifikatzea animaliengan. 

EI2.1 Ernaltzea diagnostikatzeko edo ernaldia egiaztatzeko metodoak zerrendatzea. 

EI2.2 Ernaldiak irauten duen bitartean sor daitezkeen alterazio ohikoenak aipatzea. 

EI2.3 Espezie jakin baten ernaldi-prozesuak irauten duen bitartean gauzatu behar den maneiu-mota eta eman behar 

diren oinarrizko zainketak aipatzea. 

EI2.4 Ernaldia galtzeko seinaleak identifikatzea emeengan. 

EI2.5 Animalia-espezie bakoitzaren ernaldirako espezifikoa den programa sanitarioaren atalak aipatzea. 

EI2.6 Laneko arriskuak prebenitzeko eta animaliaren ongizateari buruzko neurriak -ernaldi-prozesuetan egindako 

jardunekin lotzen direnak- identifikatzea. 

 

A3: Erditzearen inguruko garaian eta erditzeko garaian amei eta umeei, animalia-espeziearen arabera, eman behar zaizkien 

nahitaezko zainketak aipatzea eta egitea. 

EI3.1 Erditu aurretik emeei emango zaizkien zainketak aipatzea. 

EI3.2 Espezie desberdinen erditze-sintomak -erditze-unea gutxi gorabehera aurreikustea ahalbidetuko dutenak- 

deskribatzea. 

EI3.3 Maneiu- eta higiene-irizpideak azaltzea espezie desberdinak erditzen ari direnean laguntzeko. 

EI3.4 Erditu ondoren amei eta umeei eman behar zaizkien zainketak aipatzea, zainketa horiek espezieen arabera 

zehaztuta. 

EI3.5 Erditu aurretik eta ondoren sor daitezkeen alterazio ohikoenak aipatzea. 

EI3.6 Animaliaren ongizate-irizpideak kontuan hartuta, isatsa mozteko, adarrak kentzeko eta letaginak kentzeko teknikak 

aipatzea. 

EI3.7 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animalien ongizateari buruzkoak -erditzearen inguruko garaian eta 

erditzean amek eta umeek behar dituzten zainketekin lotutakoak- identifikatzea. 

 

A4: Esnealdiak irauten duen bitartean umeak maneiatzeko gauzatu behar diren jardunak deskribatzea; jardun horiek behar 

bezala aplikatu behar dira ahalik eta ume gehienek biziraun dezaten eta esnealdia hoberena izan dadin. 

EI4.1 Jaioberriei eman behar zaizkien zaintza espezifikoak deskribatzea. 
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EI4.2 Oritza hartze egokiaren ezaugarriak eta umeen adopzioen eta lekualdatzeen (hala badagokio) maneiu egokiaren 

ezaugarriak aipatzea. 

EI4.3 Edoskitze artifiziala behar bezala nola egiten den azaltzea. 

EI4.4 Erditu ondoren ama hiltzen bada, umeek bizirik irauteko jarraitu behar diren urratsak aipatzea. 

EI4.5 Erregistroetan bildu behar diren datu garrantzitsuenak zerrendatzea eta eme emankorren kontrol-fitxak eta -

parteak betetzea. 

EI4.6 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animaliaren ongizateari buruzkoak -eme emankorrarekin lotutako 

prozesuetan gauzatzen diren eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 

 

A5: Hazitarako animaliekin gauzatu behar diren jardunak aipatzea eta jardun horiek egitea espezie jakin baten ugalketa-

eraginkortasuna bermatzeko. 

EI5.1 Espeziearen arabera, emetarako arraren maneiua, araldia detektatzeko, deskribatzea. 

EI5.2 Ernal-hazia biltzeko, hazitarako animaliak trebatzeko irizpideak deskribatzea. 

EI5.3 Ateratze-gelan ernal-hazia biltzeko protokolo egokia deskribatzea. 

EI5.4 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animaliaren ongizateari buruzkoak -hazitarako animaliak maneiatzeko 

eragiketa osagarriekin lotutakoak- deskribatzea. 

EI5.5 Behar bezala zehaztutako estaltze naturaleko kasu praktiko batean: 

- Emetarako arra behar bezala maneiatzea. 

- Arrari eta emeari behar bezala eustea estalketan, hala badagokio. 

- Dagozkion parteak eta egoera-orriak betetzeko behar diren datuak idaztea. 

- Estaltze naturaleko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizateari buruzko 

arauak kontuan hartuta. 

 

Edukiak: 
 
1.  Emearen ugalketa-zikloa: 

- Ugalketa-aparatuaren oinarrizko nozioak. 

- Ziklo obarikoaren iraupena eta ezaugarriak: Araldia - Obulazioa. 

- Araldia detektatzeko metodoak. 

- Estaltzea: Estaltzeko unea eta sistema. Estalketa naturala eta intseminazio artifiziala. 

- Emea estalketarako prestatzea. 

- Maneiua estali ondorengo aldian. 

- Ernaldia: Jarraipena eta zaintzak ernaldian. Maneiua erditze aurreko fasean. 

- Erditzea: Erditzearen seinaleak eta sintomak. Erditzearen etapak. Erditze distozikoa. 

- Esnealdia: Esnealdiaren iraupena. Oinarrizko zainketak esnealdian. 

2.  Umeen maneiua: 
- Titia kentzearen maneiua: Umeak, jaiotza. 

- Umeek jaiotzean duten portaera eta zaintzak, baita eman behar zaizkien zainketak ere. 

- Identifikazioa eta erregistroa, oritza hartzea, semetzat edo alabatzat hartzeko arauak. 

- Umeak maneiatzeko eragiketa bereziak: Adarrak kentzeko prozedurak. Letaginak kentzea. Isatsa moztea. Mokoak 

moztea. Titia kentzearen maneiua. Umeen ohiko gaixotasunak. 

3.  Hazitarako animalien ugalketa-zikloa: 
- Arraren ugalketa-aparatuaren oinarrizko nozioak. 

- Hazitarako animalien oinarrizko zainketak. 

4.  Ohiko eragiketak: 
- Aurrerako animalien, ugalketarako animalien eta horien umeen kasuan. Animalia ibilgetzea. 

- Maneiuaren jardunbide egokien kodeak animalia-produkzioari dagokionez. 

- Animalia emeen elikadurari buruzko oinarrizko nozioak. 

5.  Indarrean dagoen oinarrizko araudia: 
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 

- Animalien ongizateari buruzko araudia. 
 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

20

2. prestakuntza-modulua:  
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO PRODUKZIOA MANEIATZEKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK  
 

Kodea: MF0713_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0482_2 Abeltzaintzako ustiategietako produkzioa maneiatzeko eragiketa 

osagarriak egitea 
 

Iraupena: 120 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
ANIMALIAK ZAINTZEKO, GARRAIATZEKO ETA MANEIATZEKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK 
 

Kodea: UF0158 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aurrerako animaliak ustiategira egokitzeko eta ugalketarako animalia gisa egokitzeko, animalia horiei ematen zaizkien 

zainketak identifikatzea eta egitea. 
EI1.1 Animalia berriak hartzeko instalazioetan, animalia horiek ustiategira iritsi aurretik, gauzatzen diren ekintzak 
aipatzea. 
EI1.2 Banako berriak hartzen direnean, osasun-kontrolaren inguruan gauzatzen diren ekintzak zerrendatzea. 
EI1.3 Ugalketa-maneiu egokia lortzen laguntzen duten loteak osatzeko irizpideak aipatzea. 
EI1.4 Aldi honetako programa sanitarioaren eragiketa osagarriak -espezie jakin baterako direnak- deskribatzea. 
EI1.5 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animalien ongizateari buruzkoak -umetarako animaliei eman behar 
zaizkien zainketekin lotutakoak- identifikatzea. 
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ustiategi batean animalia berriak sartzea; honako lan hauek egin 
behar dira: 

- Aurrerako animaliak kokatuko diren instalazioak egokitzea. 
- Ustiategiaren osasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekintza sanitarioak aplikatzea, hala badagokio eta 

argibideei jarraikiz. 
- Baskula erregulatzea eta animaliak pisatzea behar bezala. 
- Pisuak kontrolatzeko erregistroak, fitxak eta parteak betetzea. 
- Loteak egitea adinaren eta pisuaren irizpideak aplikatuz. 
- Aziendaren itxura orokorra eta gorputzaren egoera balioestea. 
- Aldi horretarako elikadura egokia ematea, argibideen arabera. 
- Animalia berriak sartzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizateari 

buruzko arauak kontuan hartuta. 
 
A2: Aurrekoen hazkuntzako eta gizentzeko animaliak markatzeko eta/edo identifikatzeko sistemak bereiztea espeziearen 

arabera, eta horiek egiteko behar diren maneiu-prozedurak aplikatzea. 
EI2.1 Identifikazio-sistemak ez ezik kasu bakoitzean erabili behar den materiala eta ekipamenduak ere aipatzea. 
EI2.2 Espezie bakoitzerako egokiak diren marka-motak eta/edo identifikatzeko sistemak deskribatzea. 
EI2.3 Markatu eta/edo identifikatu ahal izateko, eusteko eta/edo ibilgetzeko erabiltzen diren prozedurak -espezie 
bakoitzerako egokiak direnak- aipatzea. 
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EI2.4 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animaliaren ongizateari buruzkoak -animaliak identifikatzeko eragiketa 
osagarriekin lotutakoak- deskribatzea. 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ustiategi batean espezie jakin bat markatu eta/edo identifikatu 
behar da; honako lan hauek behar dira: 

- Animaliak markatzeko eta/edo identifikatzeko behar den materiala hautatzea, ezarritako protokoloaren arabera. 
- Animalia-motara gehien egokitzen den euspena edo ibilgetzea gauzatzea animalia markatzeko eta/edo 

identifikatzeko. 
- Markatzeko eta identifikatzeko ezarritako prozedura behar bezala gauzatzea. 
- Markatzeko eta/edo identifikatzeko eragiketak egitea laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizateari 

buruzkoak betez. 
 

A3: Abeltzaintzako ustiategiko produkzioa (saltzeko animaliak, produktuak edo azpiproduktuak) lortzeko, garraiatzeko, 
biltegiratzeko eta kontserbatzeko metodoak deskribatzea, eta dagozkion oinarrizko eragiketak gauzatzea une 
bakoitzean. 
EI3.1 Esnea lortzeko eta kontserbatzeko irizpideak aipatzea. 
EI3.2 Arrautzak biltzeko irizpideak aipatzea. 
EI3.3 Abeltzaintzako bestelako produktuak (eztia, artilea, ilea, lumak eta abar) lortzeko eta biltzeko irizpideak 
zerrendatzea. 
EI3.4 Adierazitako espeziearen arabera, animaliak garraiatzeko prestaketarako oinarrizko zainketak ezagutzea. 
EI3.5 Arrautzak garraiatzeko, arrautzak prestatzeko eta egokitzeko eragiketa osagarriak deskribatzea. 
EI3.6 Jezteko ekipamenduaren atalak identifikatzea. 
EI3.7 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak, animalien ongizateari buruzkoak eta elikagaien segurtasunari buruzkoak -
abeltzaintzako ustiategiko produktuak eta azpiproduktuak maneiatzeko eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 

 
A4: Lehengaiak kontserbatzeko eta elikagai-anoak (bolumetrikoak eta kontzentratuak) prestatzeko eta banatzeko prozesuen 

eragiketa osagarriak zehaztea, eta eragiketa horiek ezarritako teknikak eta abeltzaintzako ustiategiak dituen baliabideak 
aplikatuz egitea. 
EI4.1 Ustiategian egin beharreko eragiketak -lehengaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak direnak- 
zerrendatzea. 
EI4.2 Elikagai-anoak prestatzeko prozesua zehaztea. 
EI4.3 Elikagaiak (kontzentratuak nahiz bolumetrikoak) prestatzeko eta banatzeko ekipamenduen atalak identifikatzea. 
EI4.4 Elikagai kontzentratuak eta bolumetrikoak prestatzeko eta banatzeko ekipamenduen funtzionamendua eta 
erregulazio egokia deskribatzea. 
EI4.5 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak, animalien ongizateari buruzkoak eta elikagaien segurtasunari buruzkoak -
lehengaiak kontserbatzeko eta elikagaiak prestatzeko eta banatzeko eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 
EI4.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, elikagai-anoak prestatzeko eta banatzeko; honako lan hauek egin 
behar dira: 

- Ezarritako protokolora egokitutako elikagai-anoak prestatzea. 
- Behar bezala erabiltzea elikagaiak nahasteko eta banatzeko ekipamenduak. 
- Elikagaiak maiztasunari buruzko aginduen eta adierazitako ordutegien arabera banatzea 
- Elikagaien eta uraren kontsumoa egiaztatzea, eta ikusitako gorabeheren berri ematea. 
- -Elikagaiak prestatzeko eta banatzeko materialak eta ekipamenduak garbitzea. 
- Elikagaiak prestatzeko eta banatzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien 

ongizateari buruzko arauak kontuan hartuta. 
 

Edukiak: 
 
1.  Animalien elikadurari buruzko oinarrizko nozioak: 

- Hausnarkarientzako, txerrientzako, untxientzako, zaldientzako eta hegaztientzako elikagai-motak. 
- Hausnarkarientzako, txerrientzako, untxientzako, zaldientzako eta hegaztientzako elikagaiak banatzeko sistemak 

eta jarraibideak. 
- Uraren ezaugarriak eta animalientzako elikaduran urak duen garrantzia. 
- Uraren desinfekzioa. 
- Aziendaren elikaduran garrantzi handiena duten bazka-espezieak eta -barietateak eta elikagai kontzentratuak. 
- Belar-bazkak kontserbatzeko oinarrizko nozioak: Belarra ontzea eta siloratzea. 
- Belar-bazkak prestatzeko, nahasteko eta banatzeko ekipamenduak. 
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2.  Hausnarkarien, txerrien, untxien, zaldien eta hegaztien morfologiari eta fisiologiari buruzko 
oinarrizko kontzeptuak: 

- Kanpoko morfologia. 
- Digestio-aparatuari buruzko nozioak: Digestio-aparatuaren atal nagusien identifikazioa. 

 

3.  Animalien maneiua eta identifikazioa: 
- Hartzeko eta lotetan banatzeko zereginak. 
- Instalazioen ingurumen-egokitzapena eta -kontrola. 
- Identifikazio-sistemak. 
- Irakurketa-sistemak (identifikazio elektronikoa, barra-kodea eta abar). 
- Animaliak kontrolatzeko eta erregistratzeko zerrendak. 
- Lanaren antolamendua eta errutinak aurrerakoen hazkuntzako eta gizentzeko animalien kasuan. 
- Animalia ibilgetzea. 
- Gai horri buruz indarrean dagoen araudia. 

 

4.  Ustiategiko produktuak eta azpiproduktuak: 
- Aldizkakotasuna bilketan. 
- Biltzeko sistemak: jezteko ekipamendua, arrautzak biltzea eta abar. 
- Produktuak eta azpiproduktuak jartzea eta garraiatzea. 
- Bilketa-sistemen garbiketa. 
- Ustiategiko produktuak eta azpiproduktuak biltegiratzea eta kontserbatzea. 
- Kontserbatzeko biltegiak eta ganberak. 

 

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

- Laneko arriskuak prebenitzeari, animalien ongizateari, elikagaien segurtasunari, segurtasunari eta higieneari 
buruzko araudia abeltzaintza-produkzioko eragiketei eta produkzioen manipulazioari dagokionez. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
ANIMALIEN KONTROL SANITARIOKO OINARRIZKO ERAGIKETAK. 
 

Kodea: UF0159 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.  

 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Animalien ongizate orokorreko egoera eta osasun-egoera definitzea, eta egoera hori detektatzea ingurumen-kontrolaren 

eta elikaduraren bitartez, eta berezko seinaleak behatzea, egoera jakinaraziz ezarritako protokoloen arabera. 
EI1.1 Instalazioen tenperatura- eta aireztapen-baldintzak deskribatzea produkzio-prozesuaren etapa bakoitzean espezie 
jakin bati dagokionez. 
EI1.2 Animalien ongizateari buruzko oinarrizko irizpideak deskribatzea. 
EI1.3 Animalien lote baten pisuaren igoera eta elikagaien kontsumoa kontrolatzea. 
EI1.4 Animalien osasunean alterazioak daudela erakusten duten seinaleak aipatzea. 
EI1.5 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari, animaliaren ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko 
neurriak -alderdi horiek kontrolatzeko prozesuetako eragiketa osagarriekin lotuta daudenak- identifikatzea. 
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ustiategiko animalien osasun orokorraren egoera kontrolatzeko: 

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

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

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

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

eta animalien ongizateari buruzko arauak kontuan hartuta. 
 

Edukiak 
1    Animalien gaixotasunen prebentzioa eta tratamendua: 

- Animalientzako tratamenduak higieniko-sanitarioak. 
- Aurrerako animaliei, umeei eta esnea nahiz arrautzak produzitzen dituzten animaliei txerto-programak eta 

parasitoen aurkako programak aplikatzea. 
- Prebentzio-tratamenduak aplikatzea animaliak ustiategira iristen direnean. 
- Gaixorik dauden animaliak behatzea. 
- Tratamenduak (prebentziozkoak eta/edo sendatzaileak) aplikatzea. 
- Tratamenduen erregistroa. 
- Animaliek ongizatea galtzea: estres-egoerak. 
- Ustiategian hildako animaliak daudenean jarduteko neurriak. 

 

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

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

3. prestakuntza-modulua:  
AZIENDAREN LARRATZEA  
 

Kodea: MF0714_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0714_1: Aziendaren larratzea egitea 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Azienda larratze-sistemetan maneiatzeko eragiketak definitzea, eta eragiketa horiek egitea natura-inguruneko larre-

baliabideak aprobetxatzeko. 
EI1.1 Larratzera ateratzen diren animaliak hautatzeko irizpideak zerrendatzea. 
EI1.2 Larreratutako azienda gidatzean kontuan hartu beharrekoak aipatzea. 
EI1.3 Larreak, belardiak, uztondoak eta abar aprobetxatu bitartean animaliek izan ditzaketen arriskuak aipatzea. 
EI1.4 Itxituren, hesien eta hesi elektrikoen erabilera deskribatzea. 
EI1.5 Artzain-txakurraren oinarrizko zainketak aipatzea. 
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EI1.6 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari eta animaliaren ongizateari buruzko neurriak -larratze-eragiketekin 
lotutakoak- deskribatzea. 
EI1.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, larratzean: 

- Azienda ukuilutik larratze-tokira gidatzea eta alderantziz. 
- Belardiaren, larrearen eta antzekoen aprobetxamendu ezin hobea egitea. 
- Eme gazteei egokitutako larratzea egitea. 
- Eme helduei egokitutako larratzea egitea. 
- Edontziak, itxiturak, hesiak eta hesi elektrikoak behar bezala instalatzea. 
- Larratze-eragiketak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari eta animalien ongizateari buruzko 

arauak kontuan hartuta. 
 
A2: Larreratutako elikagai-baliabideak aztertu ostean, gehigarrien premiarik ote dagoen balioestea, eta, kasu praktiko 

batean, nahikoa gehigarri prestatzea eta banatzea. 
EI2.1 Ustiategian egin beharreko eragiketak -lehengaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak direnak- 
zerrendatzea. 
EI2.2 Belarra ontzeko eta siloratzeko prozesuen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea. 
EI2.3 Elikagaiak (kontzentratuak nahiz bolumetrikoak) prestatzeko eta banatzeko ekipamenduen atalak identifikatzea. 
EI2.4 Elikagai kontzentratuak eta bolumetrikoak prestatzeko eta banatzeko ekipamenduen funtzionamendua eta 
erregulazio egokia deskribatzea. 
EI2.5 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari, animaliaren ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko 
neurriak -elikagaiak prestatzeko eta banatzeko prozesuetako eragiketa osagarriekin lotuta daudenak- identifikatzea. 
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, elikagai-gehigarriak prestatzea larratze-aziendarentzat eta 
larratze-aziendari banatzea; honako lan hauek egin behar dira: 

- Animalia-espezie bakoitzerako elikagaiak prestatzea eta dagokion banaketa egitea. 
- Behar bezala erabiltzea elikagaiak prestatzeko eta banatzeko ekipamenduak. 
- Elikagaiak behar bezalako maiztasunarekin eta dagokion ordutegian banatzea. 
- Elikagaien eta uraren kontsumoa egiaztatzea, eta ikusitako gorabeheren berri ematea. 
- Elikagaiak prestatzeko eta banatzeko materialak eta ekipamenduak garbitzea. 
- Elikagai-gehigarriak prestatzeko eta banatzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari, 

ingurumenari eta animalien ongizateari buruzko arauak kontuan hartuta. 
 

A3: Larreratutako aziendak traumatismo txikiak eta garrantzi txikiko zauriak izaten dituenean azienda horri aplikatzen 
zaizkion lehen laguntzak aipatzea, eta aplikatzea, behar izanez gero. 
EI3.1 Gaixorik dauden animaliak zaintzeko irizpideak eta isolatzeko neurriak zerrendatzea. 
EI3.2 Zauriak sendatzeko erabili behar diren medikamentu- eta material-motak ezagutzea, baita horiek aplikatzeko 
modua ezagutzea ere. 
EI3.3 Tratatutako animaliak markatzea dagozkion erregistroetan idazteko. 
EI3.4 Traumatismo txikiak eta garrantzi txikiko zauriak tratatzeko, lehen laguntzak emateko egokiak diren material 
sanitarioak ezagutzea. 
EI3.5 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari eta animaliaren ongizateari buruzko neurriak (traumatismoen eta 
zaurien tratamenduekin lotutako prozesuetan lehen laguntzak emateko eragiketekin lotuta daudenak) identifikatzea. 

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. 

 
2.   Larreratutako animalien elikadurari buruzko oinarrizko nozioak: 

- Larreratutako animalientzako larre- eta elikagai-motak. 
- Elikadura gehigarria. 

• Elikadura gehigarria aplikatzeko arrazoiak. 

• Aplikazio-unea. 
- Larratzearen maneiua. 
- Larreratutako animaliei elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak. 
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- Larreratutako animalien elikadurari dagokionez, uraren ezaugarriak, uraren garrantzia eta uraren desinfekzioa. 
- Larreratutako aziendaren elikaduran garrantzi handiena duten bazka-espezieak eta -barietateak eta elikagai 

kontzentratuak. 
- Aziendarentzat toxikoak edo arriskutsuak diren landare-espezieak eta -barietateak. 
- Belar-bazkak kontserbatzeko oinarrizko nozioak: Belarra ontzea eta siloratzea. 
- Belar-bazkak prestatzeko, nahasteko eta banatzeko ekipamenduak. 
- Larreratutako animalien fisiologiari eta portaerari buruzko oinarrizko kontzeptuak: 
- Digestio-aparatuaren atal nagusiei buruzko nozioak. 

 

3.  Lanaren antolamendua eta larreratutako animaliak maneiatzeari buruzko nozioak: 
- Taldekatze-zereginak. 
- Animalia ibilgetzea. 
- Azienda zuzentzea. 
- Larratze-ordutegia. 
- Gai horri buruz indarrean dagoen araudia. 
- Ixteko sistemak: instalazioa, maneiua eta kontserbazioa. 
- Abeltzaintzako sareak. 
- Itxiturak eta hesi elektrikoak. 
- Animaliek ongizatea galtzea: estres-egoerak larratzean. 

 

4.  Gaixotasunen prebentzioa eta lehen laguntzen tratamendua larreratutako animalien 
traumatismoen eta zaurien kasuan: 

- Gaixorik dauden animaliak behatzea. 
- Tratamenduak (prebentziozkoak eta/edo sendatzaileak) aplikatzea. 
- Tratamenduen erregistroa. 
- Larreratutako animalientzako tratamendu higieniko-sanitarioak. 
- Medikamentuak (topikoak, injektagarriak eta ahotik hartzen direnak) aplikatzea. 

 

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

- Ingurumena babesteari, laneko arriskuak prebenitzeari, animalien ongizateari, elikagaien segurtasunari, 
abeltzaintza-produkzioko eragiketetan eta produktuen manipulazioan segurtasunari eta higieneari eta 
abeltzaintzako instalazioei eta ekipamenduei buruzko araudia. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO INSTALAZIOETAKO  
MANTENTZE-LANAK EGITEKO ETA MAKINAK NAHIZ EKIPAMENDUAK 
MANEIATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK  
 

Kodea: MF0715_ 1 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Abeltzaintzako instalazioak egokitzeko behar diren ekipamenduak aipatzea, eta instalazio horiek mantentzeko eta/edo 

prestatzeko behar diren garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak egitea jasotako argibideen arabera. 
EI1.1 Animaliak instalazioan sartu aurretik (denak barruan, denak kanpoan sistema) garbitzeko, desinfektatzeko, 
prestatzeko eta egokitzeko gauzatu beharreko jardunak identifikatzea. 
EI1.2 Abeltzaintzako instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko, prestatzeko eta egokitzeko eragiketa bakoitza gauzatzeko 
egokiak diren ekipamenduak eta produktuak ezagutzea. 
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EI1.3 Abeltzaintzako instalazioen ingurumen-baldintza egokiak aipatzea. 
EI1.4 Laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko neurriak -abeltzaintzako instalazioak prestatzeko, 
garbitzeko, desinfektatzeko eta egokitzeko eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, abeltzaintzako instalazioak egokitzea; horretarako, honako lan 
hauek egin behar dira: 

- Abeltzaintzako alojamenduetako materia organikoa (zaborrak, soberako pentsuak eta abar) kentzea animaliak 
atera ostean, jasotako argibideen arabera. 

- Instalazioak (sabaiak, hormak eta lurzoruak), materialak eta tresnak ur garbia (beroa eta presio bidez ahal 
bada) eta garbigarriak, zikinkeria kentzen laguntzeko, erabiliz garbitzea, eta ur garbia erabiliz urberritzea, 
jasotako argibideen arabera. 

- Azalera, material eta tresna garbi guztiak desinfektatzea baimendutako produktuak erabiliz, jasotako 
argibideen arabera. 

- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak prestatzea eta maneiatzea egingo diren eragiketen eta jasotako 
argibideen arabera. 

- Baimendutako garbiketa- eta desinfekzio-produktuak teknika egokiekin aplikatzea, indarreko araudiaren eta 
jasotako argibideen arabera. 

- Aurreko eragiketak egitea; horretarako, ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko 
araudia eta jasotako argibideak hartuko dira kontuan. 

 
A2: Instalazioen, makinen, ekipamenduen, lanabesen eta erreminten oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea, eta eragiketa 

horiek garbi eta modu seguruan egitea, dagokien mailaren arabera. 
EI2.1 Ustiategiko makinetako eta ekipamenduetako oinarrizko mantentze-lan osagarriak eta horien maiztasuna 
deskribatzea. 
EI2.2 Lehen mailako mantentze-lan osagarriak egiteko behar diren lanabesak eta erremintak deskribatzea. 
EI2.3 Intsektuen, txorien eta karraskarien aurkako babesak ezagutzea. 
EI2.4 Laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko neurriak -ustiategiko instalazioen, makinen eta 
ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak egiteko eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, espezifikazio teknikoei eta erabilera-espezifikazioei dagokienez 
behar bezala zehaztutako instalazioa, makina, ekipamendua, edo lanabesa dugu; honako lan hauek egin behar dira: 

- Une bakoitzeko oinarrizko eragiketak egitea, lehen mailako mantentze-lanak egiteko. 
- Oinarrizko mantentze-lanak egiteko hautatutako erremintak behar bezala maneiatzea. 
- Mantentze-lanen programaren eragiketa osagarriak aplikatzea. 
- Intsektuen, txorien eta karraskarien aurkako babesak gainbegiratzea eta egiaztatzea. 
- Mantentze-lanen ondoriozko hondakinak desagerraraztea jasotako argibideen arabera. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea zehaztutako oinarrizko mantentze-lanak egitean. 

 
A3: Adieraztea zer ekipamendu, lanabes eta/edo tresna diren beharrezkoak instalazioen mantentze-lanak egiteko, eta 
ustiategiko berezko makinak ustiapenaren barruan eta dagokion mailaren arabera maneiatzea. 

EI3.1 Instalazioetan eta makinak eta ekipamenduak erabiltzean sortzen diren arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak 
identifikatzea. 
EI3.2 Ustiategiko makinei, ekipamenduei, lanabesei eta erremintei eragiteko mekanismoak eta horien maneiua 
deskribatzea. 
EI3.3 Ustiategian erabiltzen diren traktoreen eta trakzio-ekipamenduen maneiuari dagokionez, laneko arriskuak 
prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak deskribatzea. 
EI 3.4 Laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko neurriak (ustiategiko instalazioen, makinen eta 
ekipamenduen oinarrizko eragiketekin lotutakoak) identifikatzea 
EI3.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ustiategi barruan makinak, ekipamenduak edo lanabesak 
maneiatzea; honako lan hauek egin behar dira: 

- Eragiteko elementuak eta horien funtzioa identifikatzea. 
- Arrastaka eramandako elementuak akoplatzea, hala badagokio. 
- Makinak eta trakzio-ekipamenduak beren mailan maneiatzea. 
- Egingo diren eragiketetarako norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak, arropak eta elementuak 

erabiltzea. 
- Aurreko eragiketak egitea laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 
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Edukiak: 
 
1.  Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioen egokitzapena. Osagaiak eta ekipamenduak: 

- Elikadura solidoa eta/edo likidoa biltegiratzeko, prestatzeko eta banatzeko instalazioak. 
- Bestelako ondasun-multzoak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak. 
- Bestelako instalazioak eta lanabesak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak, materialak eta produktuak. ezaugarriak, osagaiak, erregulazioa eta 

mantentze-lanak. 
 

2. Abeltzaintzako azpiproduktuak desagerraraztea: 
- Desagerrarazteko sistemak, eta sortzen diren ingurumen-arazoak. 
- Garbitzeko, desinfektatzeko, biltegiratzeko, azpiproduktuen kudeaketa gauzatzeko eta hondakinak 

desagerrarazteko ekipamenduak. 
 

3.  Ustiategiko instalazioak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien 
prebentzioa: 
- Prozedura seguruak instalazioen erabilerari dagokionez. 
- Instalazioak eta norbera babesteko elementuak. 
- Produktu toxikoak eta arriskutsuak manipulatzea eta biltegiratzea. 

 

4. Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak: 
- Motak, osagaiak, oinarrizko erregulazioa. 
- Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamendu sinpleen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egiteko materialak eta 

tresneria. 
 

5.  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. 

 

6.  Modulu honekin lotuta Europan, estatuan, autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean 
dagoen araudia: 
- Ingurumena babesteari, laneko arriskuak prebenitzeari eta abeltzaintzako instalazioei eta ekipamenduei buruzko 

araudia. 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ABELTZAINTZAKO JARDUERA OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
 

Kodea: MP0034 

 

Iraupena: 120 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Emeen estaltzea errazteko emeak maneiatu bitartean gauzatzen diren eragiketa osagarriak egitea. 

EI1.1 Araldiaren sintomak "in situ" identifikatzea. 
EI1.2 Animaliari eustea, hala badagokio, estaltzea errazteko. 
EI1.3 Estaltzea protokoloetan ezarritako zainketak eta kontuan hartu beharrekoak egiten direla egiaztatzea. 
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EI1.4 Araldian dauden emeak maneiatzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari eta animalien 
ongizateari buruzko arauak kontuan hartuta. 

A2: Ernaldian emeei aplikatu behar zaizkien oinarrizko zainketak eta zainketa sanitarioak egitea, eta, kasu praktiko batean, 
produkzio-fase horretako seinale espezifikoak identifikatzea animaliengan. 

EI2.1 Berriz ere araldian egotea eta/edo abortuak detektatzea. 
EI2.2 Aldi fisiologiko horretarako egokiak diren kokalekuetan jartzea emeak. 
EI2.3 Behar bezala elikatzea eme umedunak. 
EI2.4 Programa sanitario espezifikoa aplikatzea. 
EI2.5 Ernaldi-fasearen berezko erregistroak idaztea. 
EI2.6 Ernaldian dauden emeak maneiatzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari eta animalien 
ongizateari buruzko arauak kontuan hartuta. 
 

A3: Erditzearen inguruko garaian, eta erditzeko garaian amei, animalia-espeziearen arabera, eman behar zaizkien 
nahitaezko zainketak gauzatzea. 

EI3.1 Erditze-unea ezagutzea emearen portaeran izandako aldaketak ikusiz eta seinale adierazgarriak identifikatuz. 
EI3.2 Erditze-gela prestatzea ingurumen-baldintzak kontuan hartuta bereziki. 
EI3.3 Erditzeko garaian laguntzea argibideei jarraikiz. 
EI3.4 Amari eta horren umeei behar diren zainketak ematea. 
EI3.5 Amaren errapeen esne-jariakina egiaztatzea. 
EI3.6 Amak eta umeek elikagaiak hartzen dituztela egiaztatzea. 
EI3.7 Ezohiko eginkariak detektatzea. 
EI3.8 Erditzea maneiatzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari eta animalien ongizateari 
buruzko arauak kontuan hartuta. 

 
A4: Esnealdiak irauten duen bitartean umeak maneiatzeko gauzatu behar diren jardunak egitea; jardun horiek behar bezala 
aplikatu behar dira ahalik eta ume gehienek biziraun dezaten eta esnealdia hoberena izan dadin. 

EI4.1 Zilbor-hestea behar bezala desinfektatzea. 
EI4.2 Umeen adopzioak eta lekualdaketak behar bezala maneiatzea, hala badagokio. 
EI4.3 Umea maneiatzea oritza edo esnea behar bezala hartzeko. 
EI4.4 Umeak behar bezala identifikatzea. 
EI4.5 Hala badagokio, adarrak kentzea, isatsa moztea eta letaginak kentzea. 
EI4.6 Erditze-lekuak kontrolatzeko erregistroak, fitxak eta parteak betetzeko beharrezkoak diren datuak idaztea. 
EI4.7 Esnealdian umeak zaintzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari eta animalien ongizateari 
buruzko arauak kontuan hartuta. 
EI4.8 Esnealdi artifizialaren prozesuak. 

 
A5: Hazitarako animaliekin gauzatu behar diren jardunak aipatzea eta jardun horiek egitea espezie jakin baten ugalketa-
eraginkortasuna bermatzeko. 

EI5.1 Hazitarako animalia trebatzea ernal-hazia biltzeko. 
EI5.2 Hazitarako animalia prestatzea ernal-hazia biltzeko. 
EI5.3 Ernal-hazia higiene-baldintzetan eta tenperatura egokian biltzea, espeziaren arabera. 
EI5.4 Intseminazio-materiala behar bezala garbitzea eta biltegiratzea. 
EI5.5 Dagozkion parteak eta egoera-orriak betetzeko behar diren datuak idaztea. 
EI5.6 Ernal-hazia biltzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari eta animalien ongizateari buruzko 
arauak kontuan hartuta. 

 
A6: Abeltzaintzako ustiategiko produkzioa (saltzeko animaliak, produktuak edo azpiproduktuak) lortzeko, garraiatzeko, 
biltegiratzeko eta kontserbatzeko metodoak egitea, eta dagozkion oinarrizko eragiketak gauzatzea une bakoitzean. 

EI6.1 Esnea garraiatzeko, esnea prestatzeko eta egokitzeko eragiketa osagarriak zehaztea. 
EI6.2 Abeltzaintzako beste produktu batzuk garraiatzeko, produktu horiek prestatzeko eta egokitzeko eragiketa 
osagarriak deskribatzea. 
EI6.3 Bildutako produktuak, simaurrak eta abeltzaintzako ustiategiko bestelako azpiproduktuak biltegiratu behar 
direnean, oinarrizko maneiua adieraztea. 
 

A7: Larreratutako aziendak traumatismo txikiak eta garrantzi txikiko zauriak izaten dituenean lehen laguntzak aplikatzea 
behar izanez gero. 

EI7.1 Zauria garbitzea eta desinfektatzea. 
EI7.2 Apositua jartzea eta bendajea egitea. 
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EI7.3 Makatutako edo traumatizatutako gorputz-adarren oinarrizko ibilgetzeak aplikatzea. 
EI7.4 Lehen laguntzako eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumenari eta animalien 
ongizateari buruzko arauak kontuan hartuta. 
 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 

Edukiak: 
 
1.  Emearen ugalketa-zikloa: 

- Araldia detektatzeko metodoak. 
- Estaltzea: Estaltzeko unea eta sistema. Estalketa naturala eta intseminazio artifiziala. 
- Emea estalketarako prestatzea. 
- Ernaldia: Jarraipena eta zaintzak ernaldian. Maneiua erditze aurreko fasean. 
- Erditzea: Erditzearen seinaleak eta sintomak. Erditzearen etapak. Erditze distozikoa. 
- Esnealdia: Esnealdiaren iraupena. Oinarrizko zainketak esnealdian. 
 

2. Umeen maneiua: 
 
- Titia kentzearen maneiua: Umeak, jaiotza. 
- Jaioberriak zaintzea, identifikatzea, erregistratzea eta ortzia hartzea. 
- Umeak maneiatzeko eragiketa bereziak: Adarrak kentzeko prozedurak. Letaginak kentzea. Isatsa moztea. Mokoak 

ebakitzea. 
- Titia kentzearen maneiua. 
- Umeen ohiko gaixotasunak. 
 

3. Hazitarako animalien ugalketa-zikloa: 
- Arraren ugalketa-aparatuaren oinarrizko nozioak. 
- Hazitarako animalien oinarrizko zainketak. 
 

4. Ustiategiko produktuak eta azpiproduktuak: 
- Produktuak eta azpiproduktuak jartzea eta garraiatzea. 
- Bilketa-sistemen garbiketa. 
- Ustiategiko produktuak eta azpiproduktuak biltegiratzea eta kontserbatzea. 
- Kontserbatzeko biltegiak eta ganberak. 

 

5   Gaixotasunen prebentzioa eta lehen laguntzen tratamendua larreratutako animalien 
traumatismoen eta zaurien kasuan: 
- Gaixorik dauden animaliak behatzea. 
- Tratamenduak (prebentziozkoak eta/edo sendatzaileak) aplikatzea. 
- Tratamenduen erregistroa. 
- Larreratutako animalientzako tratamendu higieniko-sanitarioak. 
- Medikamentuak (topikoak, injektagarriak eta ahotik hartzen direnak) aplikatzea. 

 

6. Ugalketarekin, azpiproduktuen manipulazioaren eta garraioarekin nahiz oinarrizko zainketa 
sanitarioekin lotuta Europan, estatuan, autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean 
dagoen oinarrizko araudia. 

 
7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 

- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
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- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0712_1: 

Abeltzaintzako ugalketa- 

eragiketa osagarriak. 

• 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 

MF0713_1: 

Abeltzaintzako 

ustiategietako  

produkzioa maneiatzeko 

eragiketa osagarriak. 

• 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 

MF0714_1: Aziendaren 

larratzea. 

• 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 

 

 
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 Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 
emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (M²) / 15 IKASLE AZALERA (M²) / 25 IKASLE 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Abeltzaintzako alojamenduak 250 250 

Abeltzaintzako pabiloia 180 180 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Erabilera anitzeko gela X X X X 

Abeltzaintzako alojamenduak X X X X 

Abeltzaintzako pabiloia X X X X 

 

 
 

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. 

− Aireztapeneko/argiztapenetako leihateak. 

− Hainbat etxe-espezietako, sexutako eta adinetako animaliak 

dituen abeltzaintzako ustiategia. 

− Egokitze elektrikoak behe-tentsioaren arauak bete beharko ditu 

eta jardunbideak egiteko moduan prestatuta egon beharko du. 

− 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. 

− Umeentzako berokuntza-plakak. 

− Fonendoskopioak. 

− Aireztatze-sistemak. 
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− Berokuntza-sistema. 

− Argiztapen-automatismoa. 

− Hesi elektriko osatua. 

− Barruko parasitoak hiltzeko pistola dosifikatzaileak. 

− Txertoak jartzeko gailu automatikoak. 

− Apatxak garbitzeko ekipamendua. 

− Garagarra zanpatzeko gailua. 

− Silotik ateratzeko makina. 

− -Zuritzeko makina elektrikoa. 

− Animalia ume-hazle artifizial osoa 

− Belar-bazken hezetasuna neurtzeko gailua. 

− Traktorea. 

− Atoia. 

− Pala kargatzailea. 

− Janontzi automatikoak. 

− Edontzi automatikoak. 

− Txertaketa-ekipamendua, 5cc-ko xiringa duena. 

− Kaiolak eta osagarriak. 

− Txiza-zisterna. 

− Arrautzen uhal garraiatzailea. 

− Inkubagailua. 

− Jaiotegia. 

− Arrautza-sailkagailua. 

 

Bestelako instalazioak 

− Putzu septikoa. 

− Instalazioek indarreko arauak bete beharko dituzte eta 

prestakuntza-zentro gisa irekitzeko udal-lizentzia izango dute. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien 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. 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 



 

 



 

 

 




