NEKAZARITZA
Lanbide-eremua: ABELTZAINTZA
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(AGAN0109) ZALDIAREN ZAINKETAK ETA MANEIUA (682/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa).

Gaitasun orokorra: Zaldi-azienda maneiatzea eta zainketak egitea, baita instalazioak, makinak eta ekipamenduak erabiltzea eta mantentzea ere, animalien egoera orokor on bat lortzeko eta horiek kokatzen
diren lekuetan giro egokia izateko, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko irizpideak kontuan hartuta.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

AGA 226_2 ZALDIEN
ZAINKETAK ETA MANEIUA
(665/2007 EDa, 2007ko
maiatzaren 25koa).

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

UC0719_2

Zaldi-aziendari jaten ematea, lehen laguntza ematea, eta hura
gobernatzea.

UC0720_2

Zaldi-aziendaren higienea, zainketak eta mantentze fisikoa egitea.

UC0721_2

Zaldi-aziendaren maneiua egitea ugalketan eta aurrerakoen
hazkuntzan.

UC0722_2

Zaldi-azienda prestatzea eta egokitzea erakusketetan eta lehiaketetan
aurkezteko.

UC0006_2

Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta ekipamenduak
muntatzea eta mantentze-lanak egitea.

− 6209.1051 Zaldi-hazkuntzako langilea.
− Aziendaren eta instalazioen zainketarako eta maneiurako
enplegatua zaldi-abeltzaintzako ustiategietan.
− Zaldi-aziendaren zainketarako eta maneiurako enplegatua
bestelako abeltzaintza-instalazioetan.
− Sektorearekin lotutako zerbitzu-enpresetan enplegatua.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea
MF0719_2
MF0720_2
MF0721_2
MF0722_2
MF0006_2
MP0108

Prestakuntza-moduluak
Zaldi-aziendari jaten ematea, lehen laguntza ematea,
eta hura gobernatzea.
Zaldi-aziendaren higienea, zainketak eta mantentze
fisikoa
Zaldi-aziendaren maneiua ugalketan eta aurrerakoen
hazkuntzan
Zaldi-aziendaren prestaketa eta egokitzapena
erakusketetan eta lehiaketetan aurkezteko
Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta
ekipamenduak
Zaldien zainketetako eta maneiuko lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

90

90

30

90

90

30

30
90
60

10
30
20

60

60

20

90

90

50

590

190

Orduak

180

Kodea

UF0502
UF0503
UF0504

Prestakuntza-atalak

Hazitarakoen maneiua
Umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiua
Zaldi-aziendaren maneiua esnea kentzean eta aurrerakoen hazkuntzan

80

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
Bigarren Hezkuntzako
graduatu-titulua izatea.
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
bat edukitzea.
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
UF0502
edukitzea.
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko UF0503
baldintza akademikoak betetzea edo
UF0504
erdi-mailako
zikloetara
sartzeko
dagozkion probak gainditu izana
– 25 urtetik gorakoentzako 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.

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

MF0719_2 – Derrigorrezko
MF0720_2

MF0721_2

MF0722_2

MF0006_2

•
•
•
•

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat
Nekazaritza lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.
Nekazaritzaren lanbide-arloko Abeltzaintzako
lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.
Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Erabilera anitzeko gela

30

50

Abeltzaintzako pabiloia

180

180

Abeltzaintzako makinak eta ekipamenduak konpontzeko
eta mantentzeko tailerra

120

120

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

