
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA ZALDI-AZIENDARI JATEN EMATEA, LEHEN LAGUNTZA EMATEA, ETA 

HURA GOBERNATZEA (zeharkakoa)  
Kodea  MF0719_2 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Zaldien zainketa eta maneiua Maila 2 

Zaldi-aziendaren higienea, zainketak eta mantentze fisikoa 90 
Hazitarakoen maneiua 30 
Umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiua 90 
Zaldi-aziendaren maneiua esnea kentzean eta aurrerakoen hazkuntzan 60 
Zaldi-aziendaren prestaketa eta egokitzapena erakusketetan eta 
lehiaketetan aurkezteko 60 

Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta ekipamenduak 
(zeharkakoa) 90 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbidea zaldien zainketetan eta maneiuan. 

Iraupena 

80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin:UC0719_2 ZALDI-AZIENDA ELIKATZEA ETA MANEIU OROKORRA 
EGITEA ETA LEHEN LAGUNTZAK EMATEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Zaldi-ganaduaren bizitzako fase guztietan hura ondo elikatzeko erabili beharreko prozedurak zerrendatzea. 

EI1.1 Zaldi-aziendaren digestio-aparatuaren berezitasun garrantzitsuenak deskribatzea, hornitu beharreko elikagai-motak eta -
kantitateak baldintzatzen dituztenak. 
EI1.2 Zaldi-aziendarentzako elikagai-mota ezberdinak bereiztea, baita garraiatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko moduak ere. 
EI1.3 Zaldi-aziendaren elikaduran erabilitako osagarri- eta gehigarri-mota ezberdinak eta horiek nahitaez eman beharreko kasuak 
bereiztea. 
EI1.4 Zaldi-aziendarentzako anoen, osagarrien eta gehigarrien hornidura-metodo ezberdinak eta horietako bakoitza hornitzeko lekuak 
identifikatzea. 
EI1.5 Zaldi-aziendaren elikadurarako erabilitako pentsuetan, bazketan, osagarrietan eta gehigarrietan alterazioren bat adierazten duten 
seinaleak eta sintomak deskribatzea. 
EI1.6 Pisuaren, adinaren, jardueraren eta egoera fisiologikoaren arabera, animaliei eman beharreko anoa-mota bakoitzaren oinarrizko 
ezaugarriak eta kantitateak bereiztea. 
EI1.7 Moxal baten edoskitze artifiziala egiteko teknikak, produktuak eta kantitateak definitzea. 
EI1.8 Zaldi-aziendaren elikadurarentzat animaliaren bizitza-fase bakoitzean, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-
ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Jolaserako, lanerako eta kirolerako erabilitako zaldi-aziendara bideratutako maneiu orokorra deskribatzea eta egitea, ezarritako 
helburuak lortzeko aukera ematen duten denboretan, moduetan eta eratan.  

EI2.1 Jarduera horietako bakoitza zein gunetan eta baldintza orokorretan garatzen den aipatzea, baita horietan animaliekin egiten den 
erabilera ere. 
EI2.2 Jarduera horietako bakoitzean diharduten animaliei eman behar zaizkien gutxieneko alojamendu- eta atseden-baldintzak 
definitzea. 
EI2.3 Animalia horiek jarduera jakin baterako erabiltzea eragozten duten lesio eta patologia ohikoenak atzematea. 
EI2.4 Jarduera horiek egiteko animaliak zein material-motekin ekipatzen diren bereiztea, baita horiek doitzeko eta jartzeko moduak ere. 
EI2.5 Jarduera horietako edozeinetan erabilia izan aurretik, animalia bakoitzak zehazki behar dituen prestaketa-, ekipamendu- eta 
zainketa-motak deskribatzea. 
EI2.6 Jarduera horietako bakoitzean aziendaren egokitzapen estetiko egoki bat lortzeko gauzatzen diren lanak zeintzuk diren aipatzea. 
EI2.7 Garatutako jarduera amaitu ondoren, ekipamenduak kentzeko eta animalien garbiketarako eta atsedenerako adierazitako 
protokoloa zein den definitzea. 
EI2.8 Jarduera horietako bakoitzean animaliekin erabilitako materialen eta ekipamenduen garbiketa-, mantentze- eta biltegiratze-lanak 
zeintzuk diren aipatzea. 
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EI2.9 Jolaserako, lanerako eta kirolerako erabilitako zaldi-aziendaren maneiu orokorrarentzat, laneko arriskuak prebenitzeko araudian 
eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A3: Zaldi-azienda garraiatzeko eta, izan daitezkeen arriskuak gutxiagotuz, animaliak ibilgailura sartzeko eta hortik ateratzeko erabilitako 
baliabideak, materialak eta ekipamenduak identifikatzea. 

EI3.1 Garraiobideek zaldi-aziendarentzat bildu behar dituzten gutxieneko espazio-, aireztapen-, erosotasun- eta segurtasun-baldintzak 
deskribatzea, garraiatu beharreko animalia-kopuruaren eta -motaren arabera. 
EI3.2 Garraioan zehar aziendaren egokitzapenerako eta babeserako erabili beharreko materialak eta ekipamenduak aipatzea. 
EI3.3 Azienda behar bezala ibilgailura sartzeko eta hortik ateratzeko erabili beharreko baliabideak eta teknikak antzematea. 
EI3.4 Aziendaren garraio kolektiborako bete behar diren gutxieneko segurtasun-arauak aipatzea. 
EI3.5 Ganaduak garraiatzean jaso beharreko zaintzen eta arreten zerrenda bat egitea. 
EI3.6 Zaldi-azienda garraiatzeko une egokia identifikatzea sasoiaren, klimaren, animaliaren egoeraren eta bidaiaren iraupenaren 
arabera. 
EI3.7 Mota horretako animaliak garraiatu aurretik egin beharreko ezinbesteko jardun sanitarioak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa 
ezagutzea. 
EI3.8 Zaldi-aziendaren garraiorako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan 
jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A4: Animaliak taldean mugitzeko eta lekualdatzeko aplikatu behar diren teknika egokiak deskribatzea. 
EI4.1 Taldean lekualdatu aurretik, animaliak behar bezala taldekatzea lortzeko jarraitu beharreko prozedurak eta ezinbesteko espazioak 
aipatzea. 
EI4.2 Taldean lekualdatzeko arazoak dituen animalia baten seinale edo sintoma nabariak identifikatzea. 
EI4.3 Animaliak taldean eramateko ibilbideek izan behar dituzten gutxieneko mugapen- eta segurtasun-baldintzak aipatzea. 
EI4.4 Langile-premia egokiak atzematea, baliabide erabilgarrien arabera eta lekualdatu beharreko animalien ezaugarrien eta kopuruaren 
arabera. 
EI4.5 Animaliak taldean mugitzeko eta lekualdatzeko, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako 
jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A5: Larrialdiko sendaketak behar dituzten gaixotasun-, traumatismo- eta zauri-sintomak identifikatzea eta lehen laguntzak aplikatzea zaldi-
aziendari gertaera horien kasuan. 

EI5.1 Premiaz tratatu behar izan daitezkeen traumatismoak eta/edo gaixotasunak adierazten dituzten seinaleak eta sintomak atzematea 
zaldi batean. 
EI5.2 Premiaz tratatu behar diren traumatismoen eta/edo gaixotasunen kasuetarako jardun-protokoloa deskribatzea. 
EI5.3 Duten tamainagatik premiaz tratatu behar diren zaurien kasuetarako jardun-protokoloa identifikatzea eta deskribatzea. 
EI5.4 Traumatismoen eta zaurien larrialdiko tratamendurako erabiltzen diren produktu ezberdinak ezagutzea, baita horien aplikazio-
moduak ere. 
EI5.5 Premiaz tratatuak izan daitezkeen gaixotasunen tratamendurako erabiltzen diren produktu ezberdinak ezagutzea, baita horien 
aplikazio-moduak ere. 
EI5.6 Tratamendu-mota bakoitzarentzako kontrol-fitxak ezagutzea. 
EI5.7 Zaldi-aziendari lehen laguntzak aplikatzeko, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-
irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

Edukiak 
1. Zaldi-aziendaren ezaugarri morfologikoak. 

- Espeziearen kanpoaldea: gorputz-atal ezberdinen identifikazioa. 
- Zaldi-arraza nagusien ezaugarri morfologiko bereizgarriak.  
- Azala: ilearen osotasuna; akatsak eta tarak.  
- Ilajeak: kolorazioak eta berezitasunak.  

2. Zaldi-aziendaren izaera eta portaera. 
- Zaldi-aziendaren ohiko portaera bere kondizioaren arabera: adina, sexua, arraza, garatzen duen jarduera, etab. 
- Zaldi-aziendaren ohiko portaera bere bizimoduaren arabera: taldeak aske, estabulazio kolektiboa, bakarkako estabulazioa, etab.  
- Zaldi-aziendaren izaera eta portaera definitzen duten jokabideak arrazaren arabera.  
- Zaldi-aziendaren ezohiko portaeren eta akatsen kasuak. 

3. Zaldi-aziendaren elikadura. 
- Zaldiaren digestio-aparatuaren funtsezko ezaugarriak: organoak eta guruin erantsiak. 
- Digestio-prozesua zaldian: garapen normala eta berezitasunak. 
- Zaldi-aziendarentzako pentsu-, bazka-, osagarri- eta gehigarri-motak: ezaugarriak eta animalia-mota bakoitzarekiko egokitzapena. 
- Elikagai-anoen eta uraren prestaketa aziendarentzat: erabilitako moduak eta ekipamenduak. 
- Zaldi-aziendarentzako elikagai-anoak eta ura kontserbatzeko, hornitzeko eta biltegiratzeko erabilitako baliabideak eta 

ekipamenduak: ezaugarriak eta erabilera-moduak. 
- Edoskitze artifiziala zaldi-aziendan: argibideak, motak, denboraldiak eta aplikatzeko moduak eta baliabideak.  
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4. Zaldi-azienda eta bere parte-hartzea jolas-, kirol- eta lan-jardueretan. 
- Animalien egoera aproposak jarduera-mota bakoitzerako: arraza, izaera, heziketa-maila, egoera fisikoa, etab.  
- Lan-jarduera nagusien eta jolas- eta kirol-diziplina nagusien garapenerako lekuak eta ezaugarri espezifikoak: landako lana, 

heziketa klasikoa, unai-heziketa, oztopo-jauziak, lehiaketa osoa, jazarpena eta eraispena, kakogailu-lehiaketa, raid, zaldi-
lasterketak, zaldizko paseoak eta ibilbideak, etab. 

- Zaldi-azienda jolas- eta kirol-jardueretan eta lan-jardueretan parte hartzea baldintzatzen duten araudiak eta erregelamenduak: 
oinarrizko kontzeptuak. 

5. Jolas- eta kirol-jardueretan eta lan-jardueretan parte hartzen duen zaldi-aziendaren maneiu orokorra. 
- Animalien bizitza-erregimena eta kokapena: gutxieneko alojamendu- eta atseden-baldintzak. 
- Jarduera-mota horretan parte hartzeko animaliak baztertzean eragina duten faktoreak: lesio garrantzitsuak eta gaitasun fisiko-

psikiko negatiboak. 
- Animalien ekipamendua jolas- eta kirol-jarduera nagusiak eta lan-jarduera nagusiak garatzeko: erabili beharreko materialen eta 

ekipamenduen doikuntza eta egokitzapena, eta horiek garbitzeko eta kontserbatzeko moduak. 

6. Zaldi-aziendaren garraioa. 
- Zaldi-aziendarentzako garraiobideak: motak, funtsezko ezaugarriak, eta bakoitzaren berezitasunak.  
- Animaliak ibilgailura sartzea eta ateratzea: baliabide eta teknika egokiak.  
- Garraiatzerakoan animaliak babesteko erabilitako ekipamenduak: motak, ezaugarriak eta kokatzeko moduak. 
- Araudi erregulatzailea: dokumentazioa, jardun sanitarioak, arretak bidaian zehar, eta animalientzat eskatzen diren gutxieneko 

segurtasun-baldintzak.  

7. Animaliak taldean lekualdatzea. 
- Azienda taldekatzea eta taldean gidatzea: erabili beharreko baliabideak eta teknikak.  
- Mahukak eta hesi mugikorrak animaliak taldean lekualdatzeko: ezaugarriak eta erabilera-moduak. 

8. Zaldi-aziendaren lehen laguntzak. 
- Gaixorik dauden animaliak identifikatzea eta detektatzea:  
- Premiaz tratatu behar diren gaixotasunak: seinale eta sintoma nabariak.  
- Arazoak animalien mugimenduan eta lokomozioan: premiaz tratatu beharreko lesioak eta zauriak. 
- Larrialdiko maneiu-jardunak: zainketak eta larrialdiko tratamenduen administrazioa. 

9. Zaldi-aziendaren elikadurarekin, maneiu orokorrarekin eta lehen laguntzekin lotutako araudi 
erregulatzailea. 
- Ingurumen-babesa. 
- Lan-arriskuen prebentzioa. 
- Animalien ongizatea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Zaldien zainketa eta maneiua 
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