
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA ZALDI-AZIENDAREN HIGIENEA, ZAINKETAK ETA MANTENTZE FISIKOA 
 

Kodea  MF0720_2 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Zaldien zainketa eta maneiua Maila 2 

Zaldi-aziendari jaten ematea, lehen laguntza ematea, eta hura gobernatzea 
(zeharkakoa) 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-jardunbideak zaldien zainketetan eta maneiuan. 

Iraupena 

80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin:UC0720_2 ZALDI-AZIENDAREN HIGIENEA, ZAINKETAK ETA 
MANTENTZE FISIKOA EGITEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Zaldi-aziendaren saneamenduan erabilitako materiala ezagutzea, garbiketa- eta higiene-teknikak deskribatzea, eta mota horretako 
zereginak baliabide egokiekin gauzatzea. 

EI1.1 Animaliaren gorputz-atal ezberdinen garbiketa eta/edo saneamendua egiteko beharrezko materiala deskribatzea, baita horiek 
erabiltzeko, garbitzeko eta desinfektatzeko moduak ere. 
EI1.2 Zaldi-aziendaren garbiketarako eta higienerako erabilitako teknikak azaltzea, animalien egoeraren eta ezaugarrien arabera, eta 
garatzen duten jardueraren arabera. 
EI1.3 Zaldiaren zauriak, orbainak eta gorputz-atal delikatuak identifikatzea, horien garbiketa eta higienea egiterakoan arreta berezia jarri 
behar delako. 
EI1.4 Zaldia orrazteko, txirikordatzeko eta ilea mozteko teknikak deskribatzea, baita horietako bakoitza zein kasutan aplikatzen den ere. 
EI1.5 Zaldi bat dutxatzeko eta ondoren lehortzeko erabili beharreko teknika egokiak bereiztea, zaldiaren egoera orokorraren arabera, 
egin duen jardueraren arabera, eta inguruan dituen ingurumen-baldintzen arabera. 
EI1.6 Zaldi-aziendaren garbiketarako eta higienerako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako 
jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Osasun-egoera on bat mantentzeko zaldi-aziendari aplikatu behar zaizkion oinarrizko zainketak zehaztea. 
EI2.1 Animaliak pisatzeko eta neurtzeko metodoak deskribatzea, baita horretarako erabilitako materialak eta ekipamenduak eta horien 
erabilera-moduak ere. 
EI2.2 Zaldiaren apoa osatzen duten zatiak bereiztea eta behar dituen zainketak ezagutzea animalien ezaugarrien eta jardueraren 
arabera. 
EI2.3 Animaliekin laguntzeko eta eusteko teknikak azaltzea ferraketa egiteko eta apoetan bestelako zainketak aplikatzeko. 
EI2.4 Apoen egoera txarrarekin eta ferraketa-arazoekin lotuak egon daitezkeen animalien mugimendu naturalaren alterazioak 
atzematea. 
EI2.5 Animalia bakoitzari aplikatzen zaizkion pisaketen, neurketen, ferraketen eta bestelako oinarrizko zainketen bakarkako 
jarraipenarekin lotutako kontrol-fitxak ezagutzea. 
EI2.6 Zaldi-aziendari oinarrizko zainketak aplikatzeko, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako 
jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A3: Zaldi-aziendaren laginak hartzeko eta oinarrizko tratamendu sanitarioak aplikatzeko protokolo egokia definitzea. 
EI3.1 Zaldi-aziendaren laginak hartzeko erabilitako teknikak azaltzea, horretarako erabiltzen diren materialak eta horien erabilera-
moduak ezagutuz. 
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EI3.2 Zaldi-aziendari oinarrizko tratamendu sanitarioak (txertaketak, parasitoak hiltzea, desinfekzioak eta abar) aplikatzeko jardun-
protokoloa identifikatzea eta deskribatzea, baita erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak eta horien erabilera-moduak ere. 
EI3.3 Zaldi-aziendaren oinarrizko tratamendu sanitarioentzat erabiltzen diren produktuak ezagutzea, baita horiek manipulatzeko eta 
kontserbatzeko moduak ere. 
EI3.4 Tratamendu-mota bakoitzari dagozkion kontrol-fitxak antzematea, albaitariak agindutako produktuak administratzeko dosiak eta 
aldizkakotasuna interpretatuz. 
EI3.5 Zaldi-aziendaren laginak hartzeko eta tratamendu sanitarioak aplikatzeko, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-
ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A4: Zaldi-aziendaren mantentze fisiko egokia bermatzeko erabilitako teknikak azaltzea, kasu bakoitzerako egokienak zeintzuk diren 
adieraziz. 

EI4.1 Animalia baten ezaugarri morfologikoak bere arrazarentzat, sexuarentzat eta adinarentzat egokiak diren antzematea, baita egiten 
duen jarduerarako egokiak diren antzematea ere. 
EI4.2 Maneiatuko dugun animaliaren izaera baloratzea, bere jarrera interpretatuz eta ematen dizkiogun aginduekiko eta estimuluekiko 
erreakzioak balioetsita. 
EI4.3 Animalia baten egoera fisikoa baloratzea, geldirik eta mugimenduan behatuta, eta egingo dugun maneiua egoera horretara 
egokitzen jakinda. 
EI4.4 Zaldi-azienda lantzeko erabiltzen diren guneetako bakoitzak bildu behar dituen gutxieneko baldintzak aipatzea.  
EI4.5 Kasu bakoitzean animalien mantentze fisikoa bermatzeko teknika onenak azaltzea, erabiltzen dituzten materialak eta 
ekipamenduak ezagutuz, baita horien erabilera- eta funtzionamendu-moduak ere. 
EI4.6 Animalien lan-antolamenduari eta animalia bakoitzaren izaeraren, gaitasunaren eta lanerako prestasunaren bakarkako jarraipenari 
dagozkien kontrol-fitxak antzematea. 
EI4.7 Zaldi-aziendaren mantentze fisikoko lanetarako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako 
jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

Edukiak 
1. Zaldi-aziendaren ezaugarri fisiologikoak. 

- Lokomozio-aparatuaren fisiologia: hezur nagusiak, artikulazioak, muskuluak eta tendoiak.  
- Arnas aparatuaren fisiologia: arnas prozesu normala eta bere organoen eta gainerako osagaien funtsezko ezaugarriak.  

2. Zaldi-aziendaren garbiketa eta higienea. 
- Gorputz-atal ezberdinak eskuilatzeko eta dutxatzeko teknikak.  
- Zurdak eta buztanak garbitzeko, orrazteko, txirikordatzeko eta korapilatzeko teknikak.  
- Ilea mozteko eta zurdak eta buztanak txukuntzeko teknikak. 
- Zaldi-aziendaren garbiketarako eta higienerako erabilitako materialak eta ekipamenduak: motak eta erabilera-moduak, garbiketa 

eta desinfekzioa. 
- Zaldi-aziendaren garbiketarako eta higienerako lokalak: ezaugarriak eta gutxieneko dimentsioak kasu bakoitzean. 

3. Zaldi-aziendaren oinarrizko zainketak. 
- Zaldiaren kanpo-morfologia: gorputz-atal ezberdinen, akatsen eta taren identifikazioa. 
- Zaldiaren apoaren kanpo-morfologia: zatiak eta zona sentikorrak. 
- Zaldi-azienda pisatzeko eta neurtzeko teknikak: erregistratu beharreko parametro komunak, metodoak, erabilitako ekipamenduen 

ezaugarriak, eta horiek erabiltzeko moduak.  
- Zaldiaren apoaren zainketak: adierazitako teknikak, materialak eta produktuak.  
- Ekidoen ferraketa: Animaliak eusteko teknikak, eta ferra-mota ezberdinen ezaugarriak eta normalean erabilitako erremintak. 
- Zaldi-aziendaren neurketarako, pisaketarako eta ferraketarako lokalak: ezaugarriak eta gutxieneko dimentsioak kasu bakoitzean. 
- Zaldi-aziendaren neurketarako, pisaketarako eta ferraketarako kontrol-fitxak: horien antzematea eta interpretazioa. 

4. Zaldi-aziendaren oinarrizko tratamendu sanitarioak. 
- Zaldi-aziendaren laginak hartzea: teknikak, materialak, erabilitako ekipamenduak, eta laginen manipulazio- eta kontserbazio-

protokoloa.  
- Tratamendu sanitario prebentiboetan, propedeutikoetan eta terapeutikoetan erabilitako produktuak: manipulazio- eta kontserbazio-

motak eta -moduak. 
- Tratamendu sanitario prebentiboak, propedeutikoak eta terapeutikoak: aplikazio-teknikak eta -protokoloak. 
- Zaldi-aziendaren oinarrizko tratamendu sanitarioen kontrol-fitxak: horien antzematea eta interpretazioa. 

5. Zaldia geldi eta mugimenduan. 
- Zaldia egonaldian edo geldi: atseden-posizioak eta akatsak. 
- Zaldia mugimenduan: aire naturalen mekanika (pausoa, trosta eta galopa), akatsak mugimenduan. 
- Zaldiaren hanka-jarrera geldi eta mugimenduan: hanka-jarrera zuzenak eta hanka-jarrerako akatsak. 

6. Zaldi-aziendaren mantentze fisikoa. 
- Animalien portaera-jarraibideak horien izaera eta lanerako prestasuna definitzeko. 
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- Animalien egoera fisikoaren eta entrenamendu-mailaren adierazleak. 
- Lan-mota jakin baterako animaliaren gaitasuna adierazten duten faktoreak. 
- Animalien entrenamenduan eragin negatiboa duten ezohiko jokabideak eta akatsak. 

7. Zaldi-aziendaren mantentze fisikora bideratutako entrenamendurako erabilitako teknikak eta metodoak. 
- Entrenamendu-motak: faseak, iraupena eta entrenamendu bakoitzaren berezitasunak.  
- Animalien entrenamendurako erabilitako material eta ekipamendu nagusiak: funtsezko ezaugarriak eta erabilera-moduak. 
- Animalien entrenamendura bideratutako guneak: ezaugarriak eta gutxieneko dimentsioak kasu bakoitzean. 
- Kontrol-fitxak eta entrenamenduaren jarraipena: horien antzematea eta interpretazioa. 

8. Zaldi-aziendaren higienearekin, zainketekin eta mantentze fisikoarekin 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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