
   
 
 

NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua: ABELTZAINTZA 

      PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(AGAP0108) UGALKETAKO ETA HAZKUNTZAKO TXERRI-PRODUKZIOA (1375/2008 EDa, 2008ko abuztuaren 1ekoa) 

Gaitasun orokorra: Txerri-azienda produzitzeko eta maneiatzeko prozesua modu intentsiboan gauzatzea, indarreko arauaren eta espezifikazio teknikoen arabera, txerrikumeak ahalik eta modurik 
hoberenean produzitzeko, hainbat irizpide kontuan hartuta, hala nola animalien ongizatea, laneko arriskuen prebentzioa, ingurumenaren babesa eta elikadura-segurtasuna. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0004_2 Produkzio-eragiketak egitea umetarako txerramekin, ugalketarako 
txerriekin eta titiko txerrikumeekin.  

2 

AGA002_2 TXERRI-PRODUKZIO 
INTENTSIBOA  
(295/2004 EDa eta haren aldaketak, 
1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa, 
2005eko urriaren 5eko BOE, 238 zk.) UC0006_2 Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta ekipamenduak 

muntatzea eta mantentze-lanak egitea. 

− Nekazaritzako eta abeltzaintzako 
ustiategietako langile kalifikatua.  

− Txerrien intseminazio artifizialean 
praktika duena.  

− Txerri-granjetako langile kalifikatua.  
− 3112.007.2 Nekazaritzako eta 

abeltzaintzako teknikaria. 
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LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

UF0164 Zaintzak umetarako txerramekin, ugalketarako txerramekin eta esne-txerriekin 70 50 
MF0004_2 Umetarako txerramen, ugalketarako txerrien eta 

titiko txerrikumeen produkzioa. 150 
UF0165 Txerri-ugalketaren maneiua 80 50 

MF0006_2 Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak 
eta ekipamenduak 90 

  
90 50 

MP0036 Ugalketako eta hazkuntzako txerri-produkzioko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 40   40  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 280 150 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0164  

MF0004_2 

UF0165  

1 urte 3 urte 

MF0006_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 

graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 

bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -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 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. 

  

• Albaitaritzan lizentziaduna.  
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako 

nekazaritzako ingeniari teknikoa.  
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria.  

• Abeltzaintzako lanbide-arloko nekazaritzako lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila). 

1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

2005/96 Errege Dekretua, irailaren 6koa 
txerri-hazkuntza intentsiboa lanbidearen 
profesionaltasun-ziurtagiria ezartzen duena 

Erabilera anitzeko gela 30 50 
 PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 
“Txerri-hazkuntza intentsiboa” eta 
“Ugalketako eta hazkuntzako txerri-
produkzioa” 

Abeltzaintzako pabiloia 180 180    

Abeltzaintzako alojamenduak 250 250 
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