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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO INSTALAZIOETAKO MANTENTZE-
LANAK EGITEKO ETA MAKINAK NAHIZ EKIPAMENDUAK MANEIATZEKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK. 

 

Kodea  MF0715_1 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Abeltzaintzako jarduera osagarriak Maila 1 

Abeltzaintzako ugalketa-eragiketa osagarriak. 90 
Animaliak zaintzeko, garraiatzeko eta maneiatzeko eragiketa osagarriak. 80 
Animalien kontrol sanitarioko oinarrizko eragiketak. 40 
Aziendaren larratzea.  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: UC0715_1 LABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO 
INSTALAZIOETAKO MANTENTZE-LANAK EGITEKO ETA MAKINAK NAHIZ EKIPAMENDUAK MANEIATZEKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK EGITEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Abeltzaintzako instalazioak egokitzeko behar diren ekipamenduak aipatzea, eta instalazio horiek mantentzeko eta/edo prestatzeko 

behar diren garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak egitea jasotako argibideen arabera. 
EI1.1 Animaliak instalazioan sartu aurretik (denak barruan, denak kanpoan sistema) garbitzeko, desinfektatzeko, prestatzeko eta 
egokitzeko gauzatu beharreko jardunak identifikatzea. 
EI1.2 Abeltzaintzako instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko, prestatzeko eta egokitzeko eragiketa bakoitza gauzatzeko egokiak diren 
ekipamenduak eta produktuak ezagutzea. 
EI1.3 Abeltzaintzako instalazioen ingurumen-baldintza egokiak aipatzea. 
EI1.4 Laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko neurriak -abeltzaintzako instalazioak prestatzeko, garbitzeko, 
desinfektatzeko eta egokitzeko eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, abeltzaintzako instalazioak egokitzea; horretarako, honako lan hauek egin behar 
dira: 

• Abeltzaintzako alojamenduetako materia organikoa (zaborrak, soberako pentsuak eta abar) kentzea animaliak atera ostean, 
jasotako argibideen arabera. 

• Instalazioak (sabaiak, hormak eta lurzoruak), materialak eta tresnak ur garbia (beroa eta presio bidez ahal bada) eta 
garbigarriak, zikinkeria kentzen laguntzeko, erabiliz garbitzea, eta ur garbia erabiliz urberritzea, jasotako argibideen arabera. 

• Azalera, material eta tresna garbi guztiak desinfektatzea baimendutako produktuak erabiliz, jasotako argibideen arabera. 
• Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak prestatzea eta maneiatzea egingo diren eragiketen eta argibideen arabera. 
• Baimendutako garbiketa- eta desinfekzio-produktuak teknika egokiekin aplikatzea, indarreko araudiaren eta jasotako 

argibideen arabera. 
• Aurreko eragiketak egitea; horretarako, ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko araudia eta 

jasotako argibideak hartuko dira kontuan. 
 

A2: Instalazioen, makinen, ekipamenduen, lanabesen eta erreminten oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea, eta eragiketa horiek garbi eta 
modu seguruan egitea, dagokien mailaren arabera. 
EI2.1 Ustiategiko makinetako eta ekipamenduetako oinarrizko mantentze-lan osagarriak eta horien maiztasuna deskribatzea. 
EI2.2 Lehen mailako mantentze-lan osagarriak egiteko behar diren lanabesak eta erremintak deskribatzea. 
EI2.3 Intsektuen, txorien eta karraskarien aurkako babesak ezagutzea. 
EI2.4 Laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko neurriak -ustiategiko instalazioen, makinen eta ekipamenduen oinarrizko 
mantentze-lanak egiteko eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, espezifikazio teknikoei eta erabilera-espezifikazioei dagokienez behar bezala 
zehaztutako instalazioa, makina, ekipamendua, edo lanabesa dugu; honako lan hauek egin behar dira: 

• Une bakoitzeko oinarrizko eragiketak egitea, lehen mailako mantentze-lanak egiteko. 
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• Oinarrizko mantentze-lanak egiteko hautatutako erremintak behar bezala maneiatzea. 
• Mantentze-lanen programaren eragiketa osagarriak aplikatzea. 
• Intsektuen, txorien eta karraskarien aurkako babesak gainbegiratzea eta egiaztatzea. 
• Mantentze-lanen ondoriozko hondakinak desagerraraztea jasotako argibideen arabera. 
• Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea zehaztutako oinarrizko mantentze-lanak egitean. 
 

A3: Adieraztea zer ekipamendu, lanabes eta/edo tresna diren beharrezkoak instalazioen mantentze-lanak egiteko, eta ustiategiko berezko 
makinak ustiapenaren barruan eta dagokion mailaren arabera maneiatzea. 
EI3.1 Instalazioetan eta makinak eta ekipamenduak erabiltzean sortzen diren arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea. 
EI3.2 Ustiategiko makinei, ekipamenduei, lanabesei eta erremintei eragiteko mekanismoak eta horien maneiua deskribatzea. 
EI3.3 Ustiategian erabiltzen diren traktoreen eta trakzio-ekipamenduen maneiuari dagokionez, laneko arriskuak prebenitzeko eta 
ingurumena babesteko neurriak deskribatzea. 
EI3.4 Laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko neurriak -ustiategiko instalazioen, makinen eta ekipamenduen oinarrizko 
eragiketekin lotutakoak- identifikatzea. 
EI3.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ustiategi barruan makinak, ekipamenduak edo lanabesak maneiatzea; honako lan 
hauek egin behar dira: 

• Eragiteko elementuak eta horien funtzioa identifikatzea. 
• Arrastaka eramandako elementuak akoplatzea, hala badagokio. 
• Makinak eta trakzio-ekipamenduak beren mailan maneiatzea. 
• Egingo diren eragiketetarako norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak, arropak eta elementuak erabiltzea. 
• Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 

 

Edukiak 
1.  Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioen egokitzapena. Osagaiak eta ekipamenduak: 

- Elikadura solidoa eta/edo likidoa biltegiratzeko, prestatzeko eta banatzeko instalazioak. 
- Bestelako ondasun-multzoak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak. 
- Bestelako instalazioak eta lanabesak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak, materialak eta produktuak. ezaugarriak, osagaiak, erregulazioa eta mantentze-
lanak. 

 
2.  Abeltzaintzako azpiproduktuak desagerraraztea: 

- Desagerrarazteko sistemak, eta sortzen diren ingurumen-arazoak. 
− Garbitzeko, desinfektatzeko, biltegiratzeko, azpiproduktuen kudeaketa gauzatzeko eta hondakinak desagerrarazteko 

ekipamenduak. 
 

3.  Ustiategiko instalazioak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa. 
- Prozedura seguruak instalazioen erabilerari dagokionez. 
- Instalazioak eta norbera babesteko elementuak. 
- Produktu toxikoak eta arriskutsuak manipulatzea eta biltegiratzea. 

 
4.  Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak: 

- Motak, osagaiak, oinarrizko erregulazioa. 
- Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamendu sinpleen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egiteko materialak eta tresneria. 

 
5. Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak erabiltzeko prozedura seguruak. 

- Makinak eta ekipamenduak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa. 
- Makinetako eta ekipamenduetako babes-elementuak. 
- Makinen eta ekipamenduen erabileran ingurumena zaintzea. 
- Makinen eta ekipamenduen erabileran norberaren higienea eta babesa. 
 

6.  Modulu honekin lotuta Europan, estatuan, autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean dagoen araudia: 
- Ingurumena babesteari, laneko arriskuak prebenitzeari eta abeltzaintzako instalazioei eta ekipamenduei 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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