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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA ABELTZAINTZAKO UGALKETA-ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 

Kodea  MF0712_1 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Abeltzaintzako jarduera osagarriak Maila 1 

Animaliak zaintzeko, garraiatzeko eta maneiatzeko eragiketa osagarriak. 80 
Animalien kontrol sanitarioko oinarrizko eragiketak. 40 
Aziendaren larratzea. 90 
Abeltzaintzako ustiategietako instalazioetako mantentze-lanak egiteko eta 
makinak nahiz ekipamenduak maneiatzeko eragiketa osagarriak  90 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 
 Abeltzaintzako jarduera osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-

jardunbideak 

Iraupena 
 

120 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0712_1 ABELTZAINTZAKO UGALKETA-ERAGIKETA 
OSAGARRIAK EGITEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Emeen estaltzea errazteko emeak maneiatu bitartean gauzatzen diren eragiketa osagarriak definitzea. 

EI1.1 Espezie bakoitzeko emeak araldian sartzen direnean detektatzen diren portaera-aldaketak adieraztea. 
EI1.2 Araldia detektatzeko metodoak deskribatzea, eta estaltzeko unerik hoberenaren inguruan hartutako erabakia zertan oinarritzen 
den. 
EI1.3 Ugaltzen hasi aurretik eduki behar den adinaren eta gorputz-garapenaren (pisua) gutxieneko ezaugarriak deskribatzea, 
espeziearen arabera. 
EI1.4 Estalketa gauzatzeko erabiltzen diren instalazioak prestatzeko beharrezkoak diren eragiketak aipatzea. 
EI1.5 Animalia estalketarako prestatzeko prozesua osatzen duten etapak zerrendatzea. 
EI1.6 Espezie desberdinak estali bitartean kontuan hartu beharreko zainketak eta aurreneurriak aipatzea. 
CE1.7 Laneko arriskuak prebenitzeko eta animaliaren ongizateari buruzko neurriak -araldia identifikatzeko prozesuetan egindako 
eragiketa osagarriekin lotzen direnak- identifikatzea. Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo 
erabiliz ingurumen-neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea. 

 
A2: Ernaldian dauden emeei aplikatu behar zaizkien oinarrizko zainketak eta zainketak sanitarioak deskribatzea, eta, kasu praktiko batean, 

produkzio-fase horretako seinale espezifikoak identifikatzea animaliengan. 
EI2.1 Ernaltzea diagnostikatzeko edo ernaldia egiaztatzeko metodoak zerrendatzea. 
EI2.2 Ernaldiak irauten duen bitartean sor daitezkeen alterazio ohikoenak aipatzea. 
EI2.3 Espezie jakin baten ernaldi-prozesuak irauten duen bitartean gauzatu behar den maneiu-mota eta eman behar diren oinarrizko 
zainketak aipatzea. 
EI2.4 Ernaldia galtzeko seinaleak identifikatzea emeengan. 
EI2.5 Animalia-espezie bakoitzaren ernaldirako espezifikoa den programa sanitarioaren atalak aipatzea. 
EI2.6 Laneko arriskuak prebenitzeko eta animaliaren ongizateari buruzko neurriak -ernaldi-prozesuetan egindako jardunekin lotzen 
direnak- identifikatzea. 

 
A3: Erditzearen inguruko garaian eta erditzeko garaian amei eta umeei, animalia-espeziearen arabera, eman behar zaizkien nahitaezko 

zainketak aipatzea eta egitea. 
EI3.1 Erditu aurretik emeei emango zaizkien zainketak aipatzea. 
EI3.2 Espezie desberdinen erditze-sintomak -erditze-unea gutxi gorabehera aurreikustea ahalbidetuko dutenak- deskribatzea. 
EI3.3 Maneiu- eta higiene-irizpideak azaltzea espezie desberdinak erditzen ari direnean laguntzeko. 
EI3.4 Erditu ondoren amei eta umeei eman behar zaizkien zainketak aipatzea, zainketa horiek espezieen arabera zehaztuta. 
EI3.5 Erditu aurretik eta ondoren sor daitezkeen alterazio ohikoenak aipatzea. 
EI3.6 Animaliaren ongizate-irizpideak kontuan hartuta, isatsa mozteko, adarrak kentzeko eta letaginak kentzeko teknikak aipatzea. 
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EI3.7 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animalien ongizateari buruzkoak -erditzearen inguruko garaian eta erditzean amek eta 
umeek behar dituzten zainketekin lotutakoak- identifikatzea. 

 
A4: Esnealdiak irauten duen bitartean umeak maneiatzeko gauzatu behar diren jardunak deskribatzea; jardun horiek behar bezala aplikatu 

behar dira ahalik eta ume gehienek biziraun dezaten eta esnealdia hoberena izan dadin. 
EI4.1 Jaioberriei eman behar zaizkien zaintza espezifikoak deskribatzea. 
EI4.2 Oritza hartze egokiaren ezaugarriak eta umeen adopzioen eta lekualdatzeen (hala badagokio) maneiu egokiaren ezaugarriak 
aipatzea. 
EI4.3 Edoskitze artifiziala behar bezala nola egiten den azaltzea. 
EI4.4 Erditu ondoren ama hiltzen bada, umeek bizirik irauteko jarraitu behar diren urratsak aipatzea. 
EI4.5 Erregistroetan bildu behar diren datu garrantzitsuenak zerrendatzea eta eme emankorren kontrol-fitxak eta -parteak betetzea. 
EI4.6 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animaliaren ongizateari buruzkoak -eme emankorrarekin lotutako prozesuetan 
gauzatzen diren eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 

 
A5: Hazitarako animaliekin gauzatu behar diren jardunak aipatzea eta jardun horiek egitea espezie jakin baten ugalketa-eraginkortasuna 

bermatzeko. 
EI5.1 Espeziearen arabera, emetarako arraren maneiua, araldia detektatzeko, deskribatzea. 
EI5.2 Ernal-hazia biltzeko, hazitarako animaliak trebatzeko irizpideak deskribatzea. 
EI5.3 Ateratze-gelan ernal-hazia biltzeko protokolo egokia deskribatzea. 
EI5.4 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animaliaren ongizateari buruzkoak -hazitarako animaliak maneiatzeko eragiketa 
osagarriekin lotutakoak- deskribatzea. 
EI5.5 Behar bezala zehaztutako estaltze naturaleko kasu praktiko batean: 

• Emetarako arra behar bezala maneiatzea.  
• Arrari eta emeari behar bezala eustea estalketan, hala badagokio. 
• Dagozkion parteak eta egoera-orriak betetzeko behar diren datuak idaztea. 
• Estaltze naturaleko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizateari buruzko arauak 

kontuan hartuta. 

Edukiak 
1.  Emearen ugalketa-zikloa 

- Ugalketa-aparatuaren oinarrizko nozioak. 
- Ziklo obarikoaren iraupena eta ezaugarriak. Araldia - Obulazioa. 
- Araldia detektatzeko metodoak. 
- Estaltzea: Estaltzeko unea eta sistema. Estalketa naturala eta intseminazio artifiziala. 
- Emea estalketarako prestatzea. 
- Maneia estali ondorengo aldian. 
- Ernaldia: Jarraipena eta zaintzak ernaldian. Maneiua erditze aurreko fasean. 
- Erditzea: Erditzearen seinaleak eta sintomak. Erditzearen etapak. Erditze distozikoa. 
- Esnealdia: Esnealdiaren iraupena. Oinarrizko zainketak esnealdian. 

 
2.  Umeen maneiua: 

- Titia kentzearen maneiua: Umeak, jaiotza. 
- Umeek jaiotzean duten portaera eta zaintzak, baita eman behar zaizkien zainketak ere. 
- Identifikazioa eta erregistroa, oritza hartzea, semetzat edo alabatzat hartzeko arauak. 
- Kumeak maneiatzeko eragiketa bereziak: Adarrak kentzeko prozedurak. Letaginak kentzea. Isatsa moztea.  Mokoak moztea. 
- Titia kentzearen maneiua. 
- Umeen ohiko gaixotasunak. 
- Azpiegitura txikiak instalatzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 

 
3.  Hazitarako animalien ugalketa-zikloa: 

− Arraren ugalketa-aparatuaren oinarrizko nozioak. 
− Hazitarako animalien oinarrizko zainketak. 

 
4. Ohiko eragiketak. 

− Aurrerako animalien, ugalketarako animalien eta horien umeen kasuan. 
− Animalia ibilgetzea. 
− Maneiuaren jardunbide egokien kodeak animalia-produkzioari dagokionez. 
− Animalia emeen elikadurari buruzko oinarrizko nozioak. 

 
5. Indarrean dagoen oinarrizko araudia. 

− Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 
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− Animalien ongizateari buruzko araudia. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Abeltzaintzako jarduera osagarriak 
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