
   
 
 

NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua: ABELTZAINTZA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 
(AGAN0208) ZALDI-HAZKUNTZA (1211/2009 EDa, 2009ko uztailaren 17koa) 

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

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0533_3 Jarduerak kontrolatzea eta antolatzea hazitarako arrekin, umetarako 
behorrekin eta errapeko moxalekin. 

UC0534_3 Moxalak errapetik kentzea eta aurrerakoen hazkuntzako jarduerak 
kontrolatzea eta antolatzea 

UC0535_3 Jolas-, lan- eta kirol-helburuetarako, eta erakusketetan eta/edo lehiaketetan 
aurkezteko zaldien oinarrizko heziketa-lanak eta maneiua gainbegiratzea. 

3 
AGA 169_3 ZALDI-HAZKUNTZA  
(1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 
27koa) 

UC0536_3 Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioak, makinak, materiala eta 
ekipamenduak kudeatzea. 

− 6121.009.1 Zaldi-hazlea. 
− 6121.001.3 Abeltzaintzako arduraduna edo langilezaina, oro har.  

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

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak Geh.  
ordu-aldea 

UF0372 Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiua eta kokapena. 40 20 
UF0373 Plangintza eta kontrola zaldi-aziendaren ugalketa-prozesuaren garapenean. 90 40 MF0533_3 Jarduerak kontrolatzea eta antolatzea hazitarako 

arrekin, umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin. 180 
UF0374 Hazitarakoen, umetarako behorren eta errapeko moxalen elikadura eta zainketak. 50 30 
UF0375 Moxalen maneiua eta kokapena errapetik kentzerakoan eta aurrerakoen hazkuntzan. 90 30 MF0534_3 Moxalak errapetik kentzeko eta aurrerakoen 

hazkuntzako jardueren kontrola eta antolakuntza. 150 
UF0376 Aurrerako moxalen identifikazioa, markatzea, elikadura eta zainketak. 60 30 
UF0377 Moxalen oinarrizko heziketa-prozesua zaldi-aziendan. 90 30 

UF0378 Jolas-, lan- eta kirol-jardueretan eta erakusketetan eta/edo lehiaketetan parte hartzen duen zaldi-
aziendaren kontrola. 40 20 MF0535_3 

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

180 

UF0379 Zaldi-aziendaren elikadura eta maneiu orokorra oinarrizko heziketan eta zaldi-jardueretan parte 
hartzen dutenean. 50 30 

UF0380 Makinak, instalazioak eta ekipamenduak mantentzea eta konpontzea. 70 40 MF0536_3 Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioak, makinak, 
materiala eta ekipamenduak kudeatzea. 120 

UF0381 Giza baliabideen kudeaketako ekipamenduak eta makinak kudeatzeko dokumentazio teknikoa. 50 30 

MP0083 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak zaldi-
hazkuntzan 40    

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 670 300 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0372  
UF0373  MF0533_3 
UF0374  

1 urte 3 urte 

UF0375  
MF0534_3 

UF0376  
1 urte 3 urte 

UF0377  
UF0378  MF0535_3 
UF0379  

• Albaitaritzan lizentziaduna.  
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako 

nekazaritzako ingeniari teknikoa.  
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria. 

1 urte 3 urte 

UF0380  

MF0536_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar 
da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. 

mailako profesionaltasun-
ziurtagiriren bat edukitzea. 

– Goi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo goi-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. 

UF0381  

• Mekanizazioko Nekazaritzako ingeniari teknikoa.  
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako 

nekazaritzako ingeniari teknikoa.  
• Goi-mailako teknikaria Industria Ekipamenduen 

Mantentzean.  
• Automobilgintzako goi-mailako teknikaria. 

1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Laborategia 30 50    

Abeltzaintzako pabiloia 180 180    

 


