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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA ZALDI-AZIENDAREN PRESTAKETA ETA EGOKITZAPENA 

ERAKUSKETETAN ETA LEHIAKETETAN AURKEZTEKO  
Kodea  MF0722_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 higienea, zainketak eta mantentze fisikoa 90 
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:UC0722_2 ZALDI-AZIENDA PRESTATZEA ETA EGOKITZEA 
ERAKUSKETETAN ETA LEHIAKETETAN AURKEZTEKO 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko zaldi-aziendaren trebakuntzan aplikatzen diren teknikak deskribatzea, ekitaldi bakoitza 
arautzen duten araudia eta erregelamenduak kontuan hartuta. 

EI1.1 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusiak arautzen dituzten eta ekitaldi horietarako aziendaren trebakuntzan eragina duten 
arau bereziak aipatzea. 
EI1.2 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate ezberdinetan aurkezteko zaldi-aziendaren trebakuntza-ariketa nagusien lan-denbora 
gomendagarriak eta gauzatze-teknikak deskribatzea, baita ekitaldi bakoitzerako animaliek ikasi behar dituzten derrigorrezko 
mugimenduak eta jarrerak ere. 
EI1.3 Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko animalien trebakuntzan erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak ezagutzea, 
baita horiek kokatzeko, erabiltzeko eta funtzionatzeko moduak ere. 
EI1.4 Erakusketa- eta lehiaketa-mota ezberdinetan aurkezteko zaldi-aziendaren trebakuntzan erabiltzen diren guneek bildu behar 
dituzten ezaugarriak aipatzea. 
EI1.5 Erakusketa- eta lehiaketa-mota nagusietan aurkeztu aurretik animaliek lortu behar duten gutxieneko trebakuntza-maila atzematea. 
EI1.6 Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko zaldi aziendaren trebakuntzarako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta 
animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzea optimizatzeko zaldi-aziendarekin gauzatzen diren prestaketa- eta egokitzapen-lanak 
azaltzea. 

EI2.1 Animalien lan-guneak erakusketak edo lehiaketak egiten diren lekuen ezaugarrietara egokitzeko zereginak zehaztea. 
EI2.2 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan eskatzen diren derrigorrezko mugimenduak eta jarrerak perfekzionatzeko 
animaliekin egin beharreko ariketak azaltzea, zuzendu beharreko irregulartasunak eta akatsak atzemanez. 
EI2.3 Animalien egokitzapen eta mantentze estetikorako beharrezko zereginak aipatzea erakusketa- eta lehiaketa-modalitate 
nagusietan parte hartzeko. 
EI2.4 Animalia bat erakusketa edo lehiaketa jakin batean aurkeztearen simulazio bat prestatzeko eta gauzatzeko protokoloa zehaztea, 
zehazki simulatzen den modalitatearen arauetara eta erregelamenduetara doituz. 
EI2.5 Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko zaldi aziendaren prestaketa- eta egokitzapen-lanetarako, laneko arriskuak 
prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A3: Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzerakoan zaldi-aziendarekin egiten den maneiua zehaztea, modalitate bakoitzerako ezarritako 
protokoloa kontuan hartuta. 

EI3.1 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan animalia horien parte-hartzea arautzen duten erregelamenduak eta araudiak 
ezagutzea eta interpretatzen jakitea.  
EI3.2 Erakusketetan eta/edo lehiaketetan erabiliko diren guneekin animalien aklimatazio-lanak eta harremanetan jartzeko lanak 
deskribatzea. 
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EI3.3 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan parte hartu aurretik, animaliei egin behar zaizkien zainketa-motak eta aldaketa 
estetikoak aipatzea. 
EI3.4 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan parte hartu aurretik, animalien berokuntza egoki bat egiteko jarraitu beharreko 
protokoloa zein den azaltzea. 
EI3.5 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan parte hartzean fase ezberdinetan zehar animaliekin egiten den maneiu 
espezifikoa definitzea. 
EI3.6 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan parte hartu ondoren, animaliei eman behar zaizkien gutxieneko egokitze- eta 
atseden-baldintzak zeintzuk diren aipatzea. 
EI3.7 Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko zaldi aziendarekin egiten den maneiurako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian 
eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

Edukiak 
1. Zaldi-aziendaren erakusketak eta lehiaketak. 

- Erakustaldiak, karruselak, eta zaldi-ikuskizunak: motak, gauzatzeko lekuen ezaugarriak, eta horien ohiko garapenerako 
protokoloa.  

- Zaldi-enkanteak eta -aurkezpenak: motak, gauzatzeko lekuen ezaugarriak, eta horien ohiko garapenerako protokoloa. 
- Lehiaketa morfologikoak: zaldi-arraza nagusien lehiaketei buruzko araudia eta erregelamendua. 

2. Zaldi-aziendaren trebakuntza erakusketetarako eta lehiaketetarako. 
- Animalien ohiko portaera erakusketetan eta lehiaketetan aurkezteko trebakuntza-fasean.  
- Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko trebatuak ez izatea aholkatzen duten edo trebakuntza baldintzatzen duten 

animalien ezohiko jokabideak eta akatsak. 
- Trebakuntza-teknikak eta -metodoak: modalitate nagusietan parte hartzeko animaliei irakasten zaizkien ariketa-motak eta horien 

iraupena eta berezitasunak.  
- Erabilitako guneak, materialak eta ekipamenduak: funtsezko ezaugarriak eta erabilera- eta funtzionamendu-moduak. 

3. Zaldi-aziendaren prestaketa eta egokitzapena erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko. 
- Animalien lan egiteko guneak: animalien eguneroko lanak gauzatzen diren lekuak egokitzeko eta doitzeko zereginak, animalien 

prestaketaren helburu diren ekitaldiak garatuko diren lekuen parekoak izan daitezen.  
- Animalien egokitzapen estetikoa: zurden eta buztanen ilea bakantzeko, orrazteko, biltzeko eta korapilatzeko teknikak, ilea mozteko 

teknikak, eta animaliak apaintzeko teknikak. 
- Akatsak eta tarak animalien fisionomian: ekitaldietan parte hartzea eragozten ez duten akats eta tara txikiak zuzentzea eta 

ezkutatzea.  

4. Zaldi-azienda erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko protokoloa. 
- Animalien harrera eta berrikuspena ekitaldiaren lekuan: animalien harrera- eta berrikuspen-protokolo orokorra garraioaren 

ondoren.  
- Animalien estabulazioa eta aklimatazioa: animaliak ekitaldiak egingo diren lekuetara egokitzeko zereginak eta lekuekin eta 

gainerako animalia partaideekin harremanetan jartzeko zereginak. 
- Animalien egokitzapena ekitaldian parte hartzeko: ekitaldiaren lekuan edo pistan aurkeztu aurreko azken uneetan, animaliaren 

garbiketa, makillajea eta ekipamenduen kokapena. 
- Animalien aldez aurreko berokuntza: berokuntza egiteko protokoloa eta animaliak pistekin eta gainerako animalia partaideekin 

harremanetan jartzeko protokoloa. 
- Animalien aurkezpena eta lehiaketa: animalien maneiu-protokolo espezifikoa erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusi 

bakoitzean. 
- Animaliak erretiratzea eta atseden hartzea: pistatik irteera egiteko protokoloa, lasaitasunera itzultzea, eta animalien garbiketa eta 

atsedena ekitaldietan parte hartu ondoren. 

5. Erakusketetan eta lehiaketetan aurkezteko zaldi-aziendaren prestaketarekin eta egokitzapenarekin 
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 
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– 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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