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ANNEX III 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 

Denominació: CURES I MANEIG DEL CAVALL 
 

Codi: AGAN0109 
 

Família professional: Agrària 
 

Àrea professional: Ramaderia 
 

Nivell de qualificació professional: 2 
 

Qualificació professional de referència: 
 

AGA 226_2 Cures i maneig del cavall (RD 665/2007, de 25 de maig) 
 

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC0719_2: Alimentar el bestiar equí i encarregar-se’n del maneig general i els 
primers auxilis. 
UC0720_2: Efectuar la higiene, les cures i el manteniment físic del bestiar equí. 
UC0721_2: Manejar el bestiar equí durant la reproducció i recria. 
UC0722_2: Preparar i condicionar el bestiar equí per presentar-lo en exhibicions i 
concursos. 
UC0006_2: Muntar i mantenir les instal·lacions, la maquinària i els equips de 
l'explotació ramadera. 

 
Competència general: 

 
Manejar el bestiar equí i fer-li les cures, així com utilitzar i mantenir les instal·lacions, 
la maquinària i els equips per aconseguir un estat general òptim dels animals i un 
ambient adequat en els llocs on són habitualment, segons els criteris de prevenció de 
riscos laborals i protecció del medi ambient. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 
 
Desenvolupa la seva activitat professional en l'àrea o el departament de producció de 
grans, mitjanes i petites empreses d'àmbit públic o privat, tant per compte propi com 
aliè, relacionades amb la cria, l'ensinistrament, la munta i l'exhibició d'equins. 
 
Sectors productius: 
 
Se situa en el sector agrari, dins del subsector ramader d'equins, en les activitats 
productives següents: 
Explotacions de bestiar equí; centres d'ensinistrament, doma i entrenament de 
bestiar equí; escoles i clubs d'equitació; centres de pupil·latge, descans i recuperació 
de bestiar equí; empreses i entitats associades a esdeveniments, espectacles, 
demostracions eqüestres i activitats recreatives, esportives i terapèutiques 
(hipoteràpia); empreses de servei relacionades amb el sector; dipòsit de sementals i 
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eugues de l'Estat. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
 
6209.1051 Treballador/a de la cria de cavalls. 
Empleat/ada per a la cura i el maneig del bestiar i per a les instal·lacions en 
explotacions ramaderes equines. 
Empleat/ada per a la cura i el maneig del bestiar equí en altres instal·lacions 
ramaderes. 
Empleat/ada en empreses de servei relacionades amb el sector.  

Durada de la formació associada: 590 hores 

Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

MF0719_2 (Transversal): Alimentació, maneig general i primers auxilis del bestiar 
equí (90 hores). 
MF0720_2: Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí (90 hores). 
MF0721_2: Maneig del bestiar equí durant la reproducció i recria (180 hores). 
•  UF0502: Maneig dels sementals (30 hores). 
•  UF0503: Maneig de les eugues reproductores i els poltres lactants (90 hores). 
•  UF0504: Maneig del bestiar equí durant el deslletament i la recria (60 hores). 
MF0722_2: Preparació i condicionament del bestiar equí per presentar-lo en 
exhibicions i concursos (60 hores). 
MF0006_2 (Transversal): Instal·lacions, maquinària i equips de l'explotació ramadera 
(90 hores). 
 
MP0108: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de cures i maneig del cavall 
(80 hores). 

 
 

II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  

Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 
 

III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: Alimentació, maneig general i primers auxilis del bestiar equí 

 
Codi: MF0719_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 
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UC0719_2: Alimentar el bestiar equí i encarregar-se’n del maneig general i els 
primers auxilis. 

 
Durada: 90 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Enumerar els procediments que cal emprar per alimentar correctament el 
bestiar equí en cada fase de la seva vida. 

CE1.1  Descriure les particularitats més importants de l'aparell digestiu del bestiar 
equí que condicionen els tipus i les quantitats d'aliments que s’han de 
subministrar. 
CE1.2  Distingir els diferents tipus d'aliments per al bestiar equí, així com els seus 
mitjans de transport, emmagatzematge i conservació. 
CE1.3  Diferenciar els diferents tipus de complements i additius utilitzats en 
l'alimentació del bestiar equí i els casos preceptius del seu subministrament. 
CE1.4  Identificar els diferents mètodes de distribució de les racions, els 
complements i els additius per al bestiar equí i els llocs de subministrament. 
CE1.5  Descriure els senyals i símptomes que denoten alteració en els pinsos, 
farratges, complements i additius utilitzats per a l'alimentació del bestiar equí. 
CE1.6  Diferenciar les quantitats i característiques essencials de cada tipus de 
ració que s’ha de subministrar als diferents animals, en funció del pes, l'edat, 
l'activitat i la situació fisiològica. 
CE1.7  Definir les tècniques, els productes i les quantitats adients per dur a terme 
la lactància artificial d'un poltre. 
CE1.8  Identificar, per a l'alimentació del bestiar equí en cada fase de la vida de 
l'animal, les especificacions recollides en la normativa de prevenció de riscos 
laborals i en els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C2:  Descriure i encarregar-se del maneig general destinat al bestiar equí utilitzat 
amb fins recreatius, de treball i esportius, i amb el temps i les maneres que permetin 
assolir els objectius establerts. 

CE2.1 Esmentar els espais i les condicions generals en què es desenvolupen 
cadascuna d'aquestes activitats, així com l'ús que s'hi fa dels animals. 
CE2.2 Definir les condicions mínimes d'allotjament i de descans que s'ha de 
proporcionar als animals que realitzen cadascuna d'aquestes activitats. 
CE2.3 Reconèixer les lesions i patologies més freqüents que impedeixen l'ús 
d'aquests animals per a una activitat en concret. 
CE2.4 Diferenciar els diversos tipus de materials amb els quals s'equipen els 
animals per realitzar qualsevol d'aquestes activitats, així com les maneres 
d'ajustar-los i col·locar-los. 
CE2.5 Descriure el tipus de preparació, equipament i cures que necessita cada 
animal en concret abans d'utilitzar-lo en qualsevol d'aquestes activitats. 
CE2.6 Esmentar quines són les tasques necessàries per aconseguir un 
condicionament estètic adequat del bestiar en cadascuna d'aquestes activitats. 
CE2.7 Definir quin és el protocol indicat per a la retirada d'equips i la neteja i el 
descans dels animals després de l'activitat. 
CE2.8 Esmentar quines són les tasques de neteja, manteniment i 
emmagatzematge dels materials i equips utilitzats amb els animals en cadascuna 
d'aquestes activitats. 
CE2.9 Identificar, per al maneig general destinat al bestiar equí utilitzat amb fins 
recreatius, de treball i esportius, les especificacions recollides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i en els criteris d'actuació en relació amb el benestar 
animal. 
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C3: Identificar els mitjans, materials i equips per transportar bestiar equí i dur a 
terme l'embarcament i el desembarcament dels animals alhora que es minimitzen els 
possibles riscos. 

CE3.1 Descriure les condicions mínimes d'espai, ventilació, acomodament i 
seguretat que han de reunir els mitjans de transport per al bestiar equí, en funció 
del tipus i el nombre d'animals que s’han de transportar. 
CE3.2 Esmentar els diferents materials i equips necessaris per al 
condicionament i la protecció del bestiar durant el transport. 
CE3.3 Reconèixer els diferents mitjans i les diferents tècniques que cal emprar 
per a un embarcament i un desembarcament del bestiar correctes. 
CE3.4 Esmentar les normes mínimes de seguretat que s'han de complir durant el 
transport col·lectiu del bestiar. 
CE3.5 Relacionar les diferents cures i atencions que ha de rebre el bestiar 
durant el transport. 
CE3.6 Identificar el moment adequat per transportar bestiar equí en funció de 
l'època, la climatologia, l'estat dels animals i la durada del viatge. 
CE3.7 Reconèixer la documentació que cal presentar i les actuacions sanitàries 
necessàries que cal dur a terme amb anterioritat al transport d'aquest tipus 
d'animals. 
CE3.8 Identificar, per al transport de bestiar equí, les especificacions recollides 
en la normativa de prevenció de riscos laborals i en els criteris d'actuació en 
relació amb el benestar animal. 

 
C4: Descriure les tècniques adequades que s'han d'aplicar per al moviment i el 
trasllat dels animals en grup. 

CE4.1 Esmentar els espais necessaris i els procediments que cal seguir per 
aconseguir l'agrupament correcte dels animals abans de procedir a traslladar-los 
en grup. 
CE4.2 Identificar els senyals o símptomes evidents d'un animal que té problemes 
per ser traslladat en grup. 
CE4.3 Esmentar les condicions mínimes de tancament i seguretat que ha de 
tenir el recorregut pel qual es desplaçaran els animals en grup. 
CE4.4 Reconèixer les necessitats de personal adequades en funció dels mitjans 
disponibles i les característiques i el nombre d'animals que s’han de traslladar. 
CE4.5 Identificar, per al moviment i el trasllat dels animals en grup, les 
especificacions recollides en la normativa de prevenció de riscos laborals i en els 
criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C5: Identificar símptomes de malaltia, traumatismes i ferides objecte de cures 
d'urgència, i aplicar els primers auxilis al bestiar equí en aquests casos. 

CE5.1 Reconèixer en un cavall els senyals i símptomes que evidenciïn malalties 
o traumatismes susceptibles de ser tractats d'urgència. 
CE5.2 Descriure el protocol d'actuació en cas de malalties o traumatismes que 
han de ser tractats d'urgència. 
CE5.3 Identificar i descriure el protocol d'actuació en cas de ferides que, per la 
seva magnitud, s'han de tractar d'urgència. 
CE5.4 Reconèixer els diferents productes que s'empren per al tractament 
d'urgència de traumatismes i ferides, així com les maneres d'aplicar-los. 
CE5.5 Reconèixer els diferents productes que s'empren per al tractament de 
malalties que són susceptibles de ser tractades d'urgència, així com les maneres 
d'aplicar-los. 
CE5.6 Reconèixer les fitxes de control corresponents a cada tipus de tractament. 
CE5.7 Identificar, per a l'aplicació dels primers auxilis al bestiar equí, les 
especificacions recollides en la normativa de prevenció de riscos laborals i en els 
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criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 
 

Sumari 
 

1. Característiques morfològiques del bestiar equí. 
-  Exterior de l'espècie: identificació de les diferents regions corporals. 
-  Característiques morfològiques diferenciables de les principals races equines. 
-  Pell: integritat del pèl, defectes i tares. 
-  Capes: coloracions i singularitats. 

 
2. Caràcter i comportament del bestiar equí. 

-  Comportament habitual del bestiar equí segons la seva condició: edat, sexe, 
raça, activitat que desenvolupa, etc. 

-  Comportament habitual del bestiar equí segons la seva manera de vida: grups 
en llibertat, estabulació col·lectiva, estabulació individual, etc. 

-  Conductes que defineixen el caràcter i comportament del bestiar equí segons 
la seva raça. 

-  Casos de comportament anormal i vicis del bestiar equí. 
 

3. Alimentació del bestiar equí. 
-  Característiques fonamentals de l'aparell digestiu del cavall: òrgans i glàndules 

annexes. 
-  El procés digestiu en el cavall: desenvolupament normal i particularitats. 
- Tipus de pinsos, farratges, complements i additius per al bestiar equí: 

característiques i adequació de cada tipus d'animal. 
- Preparació de les racions alimentàries i aigua per al bestiar: maneres i equips 

utilitzats. 
- Mitjans i equips emprats en la conservació, el subministrament i 

l'emmagatzematge de les racions alimentàries i l'aigua per al bestiar equí: 
característiques i modes d'ús. 

- Lactància artificial en el bestiar equí: indicacions, tipus, períodes i maneres, i 
mitjans d'aplicació. 

 
4. El bestiar equí i la seva participació en activitats ludicoesportives i de 

treball. 
-  Condicions idònies dels animals per a cada tipus d'activitat: raça, caràcter, nivell 

de doma, condició física, etc. 
-  Característiques específiques i llocs de desenvolupament de les principals 

activitats de treball i disciplines ludicoesportives: treballs al camp, doma 
clàssica, doma vaquera, salt d'obstacles, concurs complet, assetjament i 
enderrocament, concurs d'enganxades, raid, curses de cavalls, passejades i 
rutes eqüestres, etc. 

-  Normativa i reglaments que condicionen la participació del bestiar equí en les 
diferents activitats ludicoesportives i de treball: conceptes fonamentals. 

 
5. Maneig general del bestiar equí que participa en activitats ludicoesportives 

i de treball. 
-  Règim de vida i ubicació dels animals: condicions mínimes d'allotjament i 

descans. 
- Factors que influeixen en el descart dels animals per participar en aquest 

tipus d'activitats: lesions d'importància i aptituds fisicopsíquiques negatives. 
- Equipament dels animals per desenvolupar les principals activitats 

ludicoesportives i de treball: ajust i adaptació dels materials i equips 
necessaris, i maneres de netejar-los i conservar-los. 
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6. Transport del bestiar equí. 
-  Mitjans de transport per al bestiar equí: tipus, característiques essencials i 

particularitats. 
- Embarcament i desembarcament dels animals: tècniques i mitjans adequats. 
- Equips utilitzats per protegir els animals durant el transport: tipus, 

característiques i maneres de col·locar-los. 
- Normativa reguladora: documentació, actuacions sanitàries, atencions durant 

el viatge i condicions mínimes de seguretat que s'exigeixen per als animals. 
 

7. Trasllat d'animals en grup. 
-  Agrupament i maneig del bestiar en grup: mitjans i tècniques que cal emprar. 
- Mànegues i tanca mòbil per traslladar animals en grup: característiques i 

maneres d'utilitzar-les. 
 

8. Primers auxilis del bestiar equí. 
-  Identificació i detenció d'animals malalts. 
-  Malalties que s'han de tractar d'urgència: senyals i símptomes evidents. 
-  Problemes en el moviment i la locomoció dels animals: lesions i ferides que cal 

tractar d'urgència. 
-  Actuacions de maneig de caràcter urgent: cures i administració de tractaments 

d'urgència. 
 

9. Normativa reguladora relacionada amb l'alimentació, el maneig general i els 
primers auxilis del bestiar equí. 

-  Protecció ambiental. 
-  Prevenció de riscos laborals. 
-  Benestar animal. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 

 
Mòdul formatiu 

 
Nombre total d'hores 

del mòdul 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de 

formació a distància 

Mòdul formatiu - MF0719_2 90 30 

 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 
Denominació: HIGIENE, CURA I MANTENIMENT FÍSIC DEL BESTIAR EQUÍ 

 
Codi: MF0720_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0720_2: Efectuar la higiene, les cures i el manteniment físic del bestiar equí. 

 
Durada: 90 hores 
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Capacitats i criteris d'avaluació 

 
 

C1: Reconèixer el material utilitzat en el sanejament del bestiar equí, descriure les 
tècniques de neteja i higiene, i realitzar aquest tipus de tasques amb els mitjans 
idonis. 

CE1.1 Descriure el material necessari per netejar o sanejar les diferents regions 
corporals de l'animal, així com les maneres d'utilitzar, netejar i desinfectar aquest 
material. 
CE1.2 Explicar les tècniques emprades per a la neteja i la higiene del bestiar 
equí en funció de l'estat, les característiques dels animals i l'activitat que 
desenvolupen. 
CE1.3 Identificar les ferides, cicatrius i regions corporals delicades del cavall on 
cal prestar especial atenció en efectuar-ne la neteja i la higiene. 
CE1.4 Descriure les diferents tècniques de pentinat, trenat i esquilada del cavall i 
en quins casos està indicada l'aplicació de cadascuna d’aquestes tècniques. 
CE1.5  Diferenciar les tècniques adequades per a la dutxa i l'assecat posterior 
d'un cavall en funció del seu estat general, l'activitat que acaba de fer i les 
condicions ambientals que l'envolten. 
CE1.6  Identificar, per a la neteja i la higiene del bestiar equí, les especificacions 
recollides en la normativa de prevenció de riscos laborals i en els criteris 
d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C2:  Precisar les cures bàsiques que cal aplicar al bestiar equí per mantenir un estat 
de salut adequat. 

CE2.1  Descriure els diferents mètodes de pesada i mesurament dels animals, 
així com els materials i equips necessaris i les maneres d'utilitzar-los. 
CE2.2  Diferenciar les diferents parts que conformen el casc del cavall i 
reconèixer les cures que necessita en funció de les característiques i l'activitat de 
l'animal. 
CE2.3  Explicar les tècniques d'ajuda i subjecció dels animals per fer la 
ferramenta i aplicar altres cures als cascos. 
CE2.4  Reconèixer alteracions en el desplaçament natural dels animals que 
poden estar associats al mal estat dels cascos i als problemes en la ferramenta 
d'aquests cascos. 
CE2.5  Reconèixer les fitxes de control corresponents al seguiment individual 
dels peatges, els mesuraments, les ferramentes i altres cures bàsiques que 
s'apliquen a cadascun dels animals. 
CE2.6  Identificar, per a l'aplicació de les cures bàsiques al bestiar equí, les 
especificacions recollides en la normativa de prevenció de riscos laborals i en els 
criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C3:  Definir el protocol adequat per dur a terme la presa de mostres al bestiar equí i 
aplicar-li els tractaments sanitaris bàsics. 

CE3.1  Explicar les tècniques de presa de mostres al bestiar equí i reconèixer els 
materials que s'empren i la manera d'utilitzar-los. 
CE3.2  Identificar i descriure el protocol d'actuació per aplicar els tractaments 
sanitaris bàsics (vacunacions, desparasitacions, desinfeccions, etc.) al bestiar 
equí, així com els materials i equips necessaris i les maneres d'utilitzar-los. 
CE3.3  Reconèixer els diferents productes que es fan servir per als tractaments 
sanitaris bàsics del bestiar equí, així com les maneres de manipular-los i 
conservar-los. 
CE3.4  Reconèixer les fitxes de control corresponents a cada tipus de tractament 
i interpretar les dosis i la periodicitat d'administració dels diferents productes 
prescrits pel veterinari. 
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CE3.5  Identificar, per a la presa de mostres i l'aplicació dels tractaments sanitaris 
bàsics al bestiar equí, les especificacions recollides en la normativa de prevenció 
de riscos laborals i en els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C4:  Explicar les tècniques emprades per assegurar un manteniment físic adequat 
del bestiar equí i assenyalar quines són les més indicades en cada cas. 

CE4.1  Reconèixer si les característiques morfològiques d'un animal són les 
adequades per la seva raça, sexe i edat, i també si són idònies per a l'activitat que 
desenvolupa. 
CE4.2  Estimar el caràcter de l'animal que manejarem després d'interpretar-ne 
l'actitud i valorar-ne les reaccions als estímuls i les ordres que li donem. 
CE4.3  Estimar la condició física d'un animal observant-lo parat i en moviment i 
adaptar-ne el maneig. 
CE4.4  Esmentar les condicions mínimes que han de reunir cadascun dels espais 
que s'utilitzen per treballar amb el bestiar equí. 
CE4.5  Explicar les tècniques idònies per garantir el manteniment físic dels 
animals en cada cas, i reconèixer els materials i equips necessaris i les maneres 
d'utilitzar-los. 
CE4.6  Reconèixer les fitxes de control corresponents a l'organització del treball 
dels animals i al seguiment individual del caràcter, l'aptitud i la disposició al treball. 
CE4.7  Identificar, per als treballs de manteniment físic del bestiar equí, les 
especificacions recollides en la normativa de prevenció de riscos laborals i en els 
criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
Sumari 

 
1. Característiques fisiològiques del bestiar equí. 

-  Fisiologia de l'aparell locomotor: ossos principals, articulacions, músculs i 
tendons. 

-  Fisiologia de l'aparell respiratori: procés respiratori normal i característiques 
fonamentals dels òrgans i altres components. 

 
2. Neteja i higiene del bestiar equí. 

-  Tècniques de raspallat i dutxa de les diferents regions corporals. 
-  Tècniques de neteja, pentinat, trenat i lligat de crineres i cues. 
-  Tècniques d'esquilada i de retallat de crineres i cues. 
-  Materials i equips necessaris per a la neteja i la higiene del bestiar equí: tipus 

i maneres d'utilitzar-los, de netejar-los i de desinfectar-los. 
-  Locals per a la neteja i la higiene del bestiar equí: característiques i 

dimensions mínimes en cada cas.  
 

3. Cures bàsiques del bestiar equí. 
-  Morfologia externa del cavall: identificació de les diferents regions corporals, 

defectes i tares. 
- Morfologia externa del casc del cavall: parts i zones sensibles. 
- Tècniques de pesada i mesurament del bestiar equí: paràmetres comuns que 

cal registrar, mètodes, característiques dels equips i maneres d'utilitzar-los. 
- Cures del casc del cavall: tècniques, materials i productes indicats. 
- Ferramenta d'èquids: tècniques de subjecció dels animals, característiques 

dels diferents tipus de ferradures i eines utilitzades en general. 
- Locals per al mesurament, la pesada i la ferramenta del bestiar equí: 

característiques i dimensions mínimes en cada cas. 
- Fitxes de control de mesurament, pesada i ferramenta del bestiar equí: 

reconeixement i interpretació. 
 



 

9/30 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

4. Tractaments sanitaris bàsics del bestiar equí. 
-  Presa de mostres del bestiar equí: tècniques, materials, equips emprats, 

protocol de manipulació i conservació de les mostres. 
- Productes utilitzats en tractaments sanitaris de caràcter preventiu, propedèutic 

i terapèutic: tipus i maneres de manipulació i conservació. 
- Tractaments sanitaris de caràcter preventiu, propedèutic i terapèutic: 

tècniques i protocols d'aplicació. 
-  Fitxes de control dels tractaments sanitaris bàsics del bestiar equí: 

reconeixement i interpretació. 
 

5. El cavall parat i en moviment. 
-  El cavall estacionat o parat: posicions de descans i vicis. 
-  El cavall en moviment: mecànica dels aires naturals (pas, trot i galop), vicis i 

defectes en el desplaçament. 
-  Aploms del cavall parat i en moviment: aploms correctes i defectes d'aplom. 

 
6. Manteniment físic del bestiar equí. 

-  Pautes de comportament dels animals que en defineixen el caràcter i la 
disposició al treball. 

-  Indicatius de la condició física i nivell d'entrenament dels animals. 
-  Factors que denoten l'aptitud d'un animal per a un determinat tipus de treball. 
-  Conductes anormals i vicis que afecten negativament l'entrenament dels 

animals. 
 

7. Tècniques i mètodes per a l'entrenament dirigit al manteniment físic del 
bestiar equí. 
-  Tipus d'entrenament: fases, durada i particularitats. 
- Principals materials i equips per a l'entrenament dels animals: característiques 

fonamentals i maneres d'utilitzar-los. 
- Espais dedicats a l'entrenament dels animals: característiques i dimensions 

mínimes en cada cas. 
- Fitxes de control i seguiment de l'entrenament: reconeixement i interpretació. 

 
8. Normativa reguladora relacionada amb la higiene, les cures i el manteniment 

físic del bestiar equí. 
-  Protecció ambiental. 
-  Prevenció de riscos laborals. 
-  Benestar animal. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 

 
Mòdul formatiu 

 
Nombre total d'hores 

del mòdul 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de 
formació a distància 

Mòdul formatiu - MF0720_2 90 30 

 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 
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MÒDUL FORMATIU 3 

 
Denominació: Maneig del bestiar equí durant la reproducció i recria 

 
Codi: MF0721_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0721_2: Manejar el bestiar equí durant la reproducció i recria. 

 
Durada: 180 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: MANEIG DELS SEMENTALS 

 
Codi: UF0502 

 
Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 pel que 
fa al maneig propi dels sementals. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Precisar el maneig dels sementals per col·laborar amb el personal especialitzat 
en el procés d'extracció de semen. 

CE1.1  Descriure les tasques de preparació i condicionament dels sementals que 
es duen a terme abans d'iniciar el procés d'extracció de semen. 
CE1.2  Explicar els mètodes d'ensinistrament dels sementals per a l'extracció i la 
recollida de semen que posteriorment s'utilitza en els cobriments per inseminació 
artificial. 
CE1.3  Reconèixer els mètodes que habitualment s'empren per a l'extracció de 
semen als sementals, així com les actuacions de maneig que s'apliquen en 
aquests animals. 
CE1.4  Descriure les característiques dels espais on es duen a terme les 
extraccions de semen als sementals. 
CE1.5  Reconèixer els materials i equips necessaris per manejar els sementals 
durant les extraccions de semen, així com les maneres d'utilitzar-los. 
CE1.6  Esmentar les cures específiques que es fan als sementals després del 
procés d'extracció de semen, i explicar com s’utilitzen i apliquen els materials i 
productes adequats en aquest cas. 
CE1.7  Identificar, per al maneig dels sementals en el procés d'extracció de 
semen, les especificacions recollides en la normativa de prevenció de riscos 
laborals i en els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C2:  Precisar el maneig dels sementals per col·laborar amb el personal especialitzat 
en el procés de cobriment de les eugues per munta natural. 

 
CE2.1  Descriure les tasques de preparació i condicionament dels sementals que 
es duen a terme abans d'iniciar el procés de cobriment de les eugues per munta 
natural. 
CE2.2  Esmentar el protocol de maneig dels sementals durant el cobriment de les 
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eugues per munta natural. 
CE2.3  Descriure les característiques dels espais on es duen a terme els 
cobriments per munta natural de les eugues. 
CE2.4  Reconèixer els materials i equips necessaris per manejar els sementals 
durant el cobriment de les eugues per munta natural, així com les maneres 
d'utilitzar-los. 
CE2.5  Esmentar les cures específiques dels sementals després del procés de 
cobriment per munta natural de les eugues, i explicar les maneres d'utilitzar i 
aplicar els materials i productes adequats en aquest cas. 
CE2.6  Identificar, per al maneig dels sementals en el procés de cobriment de les 
eugues per munta natural, les especificacions recollides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i en els criteris d'actuació en relació amb el benestar 
animal. 

 
Sumari 

 
1. Fisiologia del semental. 

-  Sementals aptes per ser reproductors: característiques essencials que han de 
reunir (edat, conformació i condició física, valors racials, etc.). 

-  Òrgans reproductors del semental: característiques i funcionament. 
 

2. Caràcter i comportament dels sementals. 
-  Conductes habituals que defineixen el caràcter i comportament dels sementals 

durant l'etapa com a reproductors. 
-  Comportament anormal i vicis dels sementals durant l'etapa com a reproductors: 

actuacions de maneig indicades en cada cas. 
 

3. Maneig del semental en el procés reproductiu. 
-  Règim de vida i ubicació dels sementals: característiques dels allotjaments i 

condicions mínimes d'aïllament i descans. 
-  Aptituds psicofísiques negatives que influeixen en el descart dels sementals per 

participar en el procés reproductiu. 
-  Tècniques d'aprenentatge i entrenament dels sementals per als processos 

d'extracció de semen i cobriment per munta natural de les eugues. 
-  Treballs de preparació i condicionament dels sementals per participar en el 

procés reproductiu. 
-  Equipament dels sementals per participar en els processos d'extracció de semen 

i cobriment per munta natural de les eugues: ajust i adaptació dels materials i 
equips necessaris, i maneres de netejar-los i conservar-los. 

-  Protocol de maneig dels sementals durant la participació en el procés d'extracció 
de semen i cobriment per munta natural de les eugues. 

-  Protecció ambiental. 
-  Prevenció de riscos laborals. 
-  Benestar animal. 

 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: Maneig de les eugues reproductores i els poltres lactants 
 

Codi: UF0503 
 

Durada: 90 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 pel que 
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fa al maneig de les eugues reproductores, així com amb l’RP2, l’RP3, l’RP4 i l’RP5. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Explicar les actuacions del maneig que es duen a terme a les eugues 
reproductores per col·laborar amb el personal especialitzat en el procés de detecció 
del zel i el cobriment. 

CE1.1  Esmentar pautes de comportament i manifestacions físiques de les 
eugues que es puguin interpretar com a senyals o símptomes d'aparició del zel. 
CE1.2  Descriure les tasques de preparació i condicionament de les eugues 
reproductores que es duen a terme abans d'iniciar el procés de detecció del zel i 
cobriment. 
CE1.3  Reconèixer els mètodes que habitualment s'empren per detectar el zel de 
les eugues, així com les actuacions de maneig. 
CE1.4  Esmentar el protocol de maneig de les eugues reproductores durant el 
cobriment pels diferents processos (munta natural o inseminació artificial). 
CE1.5  Descriure les característiques dels espais on es duen a terme la detecció 
del zel i els diferents tipus de cobriment de les eugues (munta natural o 
inseminació artificial). 
CE1.6  Reconèixer els materials i equips per manejar les eugues reproductores 
durant el procés de detecció del zel i cobriment (munta natural o inseminació 
artificial), així com les maneres d'utilitzar-los. 
CE1.7  Esmentar les cures específiques de les eugues reproductores després de 
participar en el procés de detecció del zel i cobriment (munta natural o 
inseminació artificial), i explicar les maneres d'utilitzar i aplicar els materials i 
productes adequats. 
CE1.8  Identificar, per al maneig de les eugues reproductores durant el procés de 
detecció del zel i cobriment, les especificacions recollides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i en els criteris d'actuació en relació amb el benestar 
animal. 

 
C2: Precisar el maneig de les eugues reproductores per col·laborar amb el personal 
especialitzat en els processos de confirmació i control de la gestació. 

CE2.1  Descriure les tasques de preparació i condicionament de les eugues 
reproductores que es duen a terme abans d'iniciar els processos de confirmació i 
control de la gestació. 
CE2.2  Reconèixer els mètodes que habitualment s'empren per a la confirmació i 
el control de la gestació de les eugues, així com les actuacions de maneig. 
CE2.3  Esmentar el protocol de maneig de les eugues reproductores durant els 
processos de confirmació i control de la gestació. 
CE2.4  Descriure les característiques dels espais on es duen a terme els 
processos de confirmació i control de la gestació de les eugues. 
CE2.5  Reconèixer els materials i equips per al maneig de les eugues 
reproductores durant els processos de confirmació i control de la gestació, així 
com les maneres d'utilitzar-los. 
CE2.6  Esmentar les cures específiques de les eugues reproductores després de 
participar en els processos de confirmació i control de la gestació, i explicar la 
manera d'utilitzar i aplicar els materials i productes adequats. 
CE2.7  Descriure les pautes normals de comportament de les eugues en 
cadascuna de les fases de gestació. 
CE2.8  Identificar els senyals o símptomes en les eugues que manifesten una 
possible alteració del procés normal de gestació. 
CE2.9  Identificar, per al maneig de les eugues en els processos de confirmació i 
control de la gestació, les especificacions recollides en la normativa de prevenció 
de riscos laborals i en els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 
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C3:   Explicar les actuacions de maneig de les eugues reproductores i els 
poltres lactants per col·laborar amb el personal especialitzat en el moment del 
part i en els dies posteriors. 

CE3.1  Descriure les característiques essencials que han de tenir els espais 
preparats per al desenvolupament del part de les eugues reproductores, així com 
les tasques de preparació i condicionament. 
CE3.2  Reconèixer els materials, equips i productes que es podrien utilitzar per 
atendre el part de les eugues. 
CE3.3  Identificar els senyals o símptomes en les eugues que manifesten un part 
imminent. 
CE3.4  Reconèixer les diferents fases del procés normal de part de les eugues i 
el temps aproximat en cada cas. 
CE3.5  Explicar el maneig de les eugues, en els casos en què sigui necessari, 
per col·laborar amb el personal especialitzat en l'assistència al part. 
CE3.6  Reconèixer les anomalies més comunes que poden produir-se en el 
moment del part i explicar les actuacions de maneig que s'han de dur a terme per 
col·laborar amb el personal especialitzat. 
CE3.7  Enumerar les cures que s'han d'aplicar al poltre en les primeres hores 
després del naixement i en els dies posteriors. 
CE3.8  Identificar possibles anomalies físiques, conductes anormals de 
comportament i problemes en l'alimentació dels poltres després del naixement. 
CE3.9  Esmentar les tècniques per dur a terme la lactació artificial dels poltres i 
reconèixer els materials, equips i tipus de llet que s'utilitzen en cada cas. 
CE3.10 Reconèixer el procés normal d'afillament i explicar el protocol d'actuació 
en els diferents casos en què es produeixen anomalies. 
CE3.11 Identificar, per a les actuacions de maneig de les eugues reproductores i 
els poltres lactants en el moment del part i en els dies posteriors, les 
especificacions recollides en la normativa de prevenció de riscos laborals i en els 
criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
Sumari 

 
1. Fisiologia de les eugues reproductores. 

- Eugues aptes per ser reproductores: característiques essencials que han de 
reunir (edat, conformació i condició física, valors racials, etc.). 

- Òrgans reproductors de l'euga: característiques i funcionament. 
- Cicle reproductiu en l'euga: pubertat, fertilitat, cicle ovàric i fases de la gestació. 

 
2. Caràcter i comportament de les eugues reproductores. 

- Conductes habituals que defineixen el caràcter i comportament de les eugues 
durant cadascuna de les fases del procés reproductiu. 

- Comportament anormal de les eugues durant del procés reproductiu: actuacions 
de maneig indicades en cada cas. 

 
3.  Maneig de les eugues en el procés reproductiu. 

-  Règim de vida i ubicació de les eugues reproductores: característiques dels 
allotjaments per a eugues reproductores i criteris per a la formació de ramats 
d'eugues reproductores. 

-  Aptituds psicofísiques negatives que influeixen en el descart de les eugues com 
a reproductores. 

-  Treballs de preparació i condicionament de les eugues reproductores per 
participar en el procés reproductiu. 

-  Equipament de les eugues reproductores per al maneig en el procés de detecció 
del zel, cobriments i confirmació o control de gestació: ajust i adaptació dels 
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materials i equips necessaris, i maneres de netejar-los i conservar-los. 
-  Protocol de maneig de les eugues reproductores durant la participació en el 

procés de detecció del zel, cobriments i confirmació o control de gestació. 
 

4. Part i procés d'afillament. 
- Paridores: característiques generals, treballs de preparació i condicionament i 

mètodes de vigilància. 
- Equips i productes per a l'assistència al part de les eugues: tipus i indicacions. 
- El part de l'euga: fases del procés normal de part i anomalies més comunes que 

poden produir-se. 
- Protocol de maneig de les eugues durant el part amb la col·laboració de 

personal especialitzat. 
- Cures neonatals dels poltres: reconeixement general dels poltres nounats. 

Tractaments i cures preventives en néixer. 
- Afillament dels poltres: procés normal d'afillament. Protocol d'actuació en el cas 

que hi hagi problemes durant aquest procés. 
- Lactància artificial: mètodes, indicacions i tipus de llets artificials per a poltres 

lactants. 
 

5. Normativa reguladora relacionada amb el maneig de les eugues 
reproductores i els poltres lactants durant el procés reproductiu. 
-  Protecció ambiental. 
-  Prevenció de riscos laborals. 
-  Benestar animal. 

 
 

UNITAT FORMATIVA 3 
 

Denominació: MANEIG DEL BESTIAR EQUÍ DURANT EL DESLLETAMENT I LA 
RECRIA 

 
Codi: UF0504 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP6. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Explicar el procés de deslletament dels poltres per facilitar-ne la integració al 
règim de recria de l'explotació. 

CE1.1  Definir quins són els factors principals que condicionen i marquen l'inici 
del deslletament dels poltres. 
CE1.2  Esmentar casos excepcionals en què s'aconsella avançar o retardar el 
moment de deslletament dels poltres. 
CE1.3  Reconèixer els espais, materials i equips necessaris per dur a terme tot el 
procés de deslletament dels poltres, així com les maneres d'utilitzar-los i 
condicionar-los. 
CE1.4  Explicar les tècniques que s'utilitzen habitualment per apartar 
definitivament els poltres de les seves mares. 
CE1.5  Definir el comportament i les conductes habituals dels poltres durant els 
dies posteriors a apartar-los de les seves mares, i explicar el maneig que duen a 
terme els cuidadors per aconseguir-ne l'acostament i amansiment. 
CE1.6  Reconèixer comportaments i conductes anormals dels poltres que 
manifesten una mala adaptació al nou règim de vida després del deslletament, i 
explicar les mesures correctores en cada cas. 
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CE1.7  Esmentar els criteris que s’han de valorar per agrupar i deixar anar a 
l'exterior per primera vegada els poltres deslletats recentment. 
CE1.8  Definir quines mesures de control i vigilància són les adequades per 
assegurar l'adaptació dels poltres deslletats al nou règim de vida i a la nova 
situació. 
CE1.9  Identificar, per al procés de deslletament dels poltres, les especificacions 
recollides en la normativa de prevenció de riscos laborals i en els criteris 
d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C2: Precisar el maneig dels poltres durant la recria per aconseguir un amansiment i 
desenvolupament correctes. 

CE2.1  Reconèixer els espais, materials i equips necessaris per al maneig dels 
poltres durant tot el procés de recria, així com les maneres d'utilitzar-los i 
condicionar-los. 
CE2.2  Esmentar els criteris que cal tenir en compte a l'hora de formar els ramats 
de poltres de recria i aconseguir una homogeneïtat en els grups que faciliti el 
maneig i control d'aquests animals. 
CE2.3  Reconèixer els inconvenients i les possibles conseqüències després 
d'apartar temporalment un poltre del seu ramat i la nova inclusió a posteriori. 
CE2.4  Definir el comportament i les conductes habituals dels poltres segons 
la fase de recria en què es troben. 
CE2.5  Reconèixer comportaments i conductes anormals dels poltres que 
manifesten una mala adaptació al règim de recria i explicar les mesures 
correctores en cada cas. 
CE2.6  Explicar quines són les tècniques de treball utilitzades habitualment per a 
l'amansiment i la doma a la menjadora dels poltres, segons la fase de recria en 
què es trobin. 
CE2.7  Explicar els treballs de preparació per a la doma bàsica dels poltres en 
l'última fase de recria i facilitar-ne el desenvolupament a posteriori. 
CE2.8  Esmentar les condicions mínimes que ha de reunir un poltre abans de 
començar la doma bàsica, segons la raça, el sexe i l'activitat que farà en el futur. 
CE2.9  Reconèixer els casos habituals en què els poltres es neguen a treballar i 
desobeeixen els cuidadors durant les diferents fases de recria, i descriure el 
protocol d'actuació que cal seguir en cada cas. 
CE2.10 Descriure el protocol de maneig en el cas de poltres de recria destinats a 
l'engreix per a la producció de carn. 
CE2.11 Identificar, per al maneig dels poltres de recria, les especificacions 
recollides en la normativa de prevenció de riscos laborals i en els criteris 
d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
Sumari 

 
1. El deslletament dels poltres. 

-  Factors que condicionen el moment del deslletament dels poltres: condicions 
ideals per al deslletament i casos excepcionals que ho desaconsellen. 

-  Tècniques de deslletament: apartar definitivament els poltres de les seves 
mares, atendre i vigilar els poltres deslletats recentment, i agrupar i deixar en 
llibertat els poltres després del deslletament. 

-  Instal·lacions, materials i equips emprats per al deslletament: característiques 
fonamentals i maneres d'utilitzar-los i condicionar-los. 

-  Factors que condicionen la integració dels poltres deslletats recentment al règim 
de recria: senyals que denoten una adaptació correcta dels poltres a la nova 
alimentació, un nivell d'amansiment adequat i unes condicions mínimes de salut. 

 
2. Caràcter i comportament dels poltres de recria. 
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-  Conductes habituals que defineixen el caràcter i comportament dels poltres en 
cadascuna de les fases de recria. 

- Comportament anormal i vicis dels poltres durant l'etapa de recria: actuacions de 
maneig indicades en cada cas. 

 
3. El procés de recria. 

-  Fases del procés de recria dels poltres: particularitats de cada fase i nivells 
d'amansiment i aprenentatge ideals dels animals en cadascuna de les fases. 

-  Maneig dels poltres de recria: formació de ramats i maneig dels animals en grup, 
doma a la menjadora i maneig individual dels animals en cada fase, treballs de 
preparació dels poltres per a la doma bàsica. 

-  Instal·lacions, materials i equips emprats durant la recria dels poltres: 
característiques fonamentals i maneres d'utilitzar-los i condicionar-los. 

 
4. Maneig dels poltres d'engreix per a la producció de carn. 

-  Protocol específic de maneig per a poltres de recria destinats a l'engreix: recria 
en estabulació i recria en llibertat. 

-  Allotjaments per a poltres d'engreix: característiques fonamentals i condicions 
mínimes d'espai i acomodament dels animals. 

 
5. Normativa reguladora relacionada amb el maneig del bestiar equí durant el 

deslletament i la recria. 
-  Protecció ambiental. 
-  Prevenció de riscos laborals. 
-  Benestar animal. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 

 
Unitats formatives 

Durada total de les 
unitats formatives en 

hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 - UF0502 
Unitat formativa 2 - UF0503 
Unitat formativa 3 - UF0504 

30 
90 
60 

10 
30 
20 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives 1, 2 i 3 corresponents a aquest mòdul es poden programar de 
manera independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 

MÒDUL FORMATIU 4 
 

Denominació: PREPARACIÓ I CONDICIONAMENT DEL BESTIAR EQUÍ PER 
PRESENTAR-LO A EXHIBICIONS I CONCURSOS 

 
Codi: MF0722_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 
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Associat a la unitat de competència: 

 
UC0722_2: Preparar i condicionar el bestiar equí per presentar-lo en exhibicions i 
concursos. 

 
Durada: 60 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Descriure les tècniques que s'apliquen en l'ensinistrament del bestiar equí per 
participar en exhibicions i concursos, segons la normativa i els reglaments que 
regeixen cadascun d'aquests esdeveniments. 

CE1.1 Esmentar les normes particulars que regeixen les principals modalitats 
d'exhibicions i concursos que influeixen en l'ensinistrament del bestiar per a 
aquests esdeveniments. 
CE1.2  Descriure les tècniques d'execució i els temps de treball aconsellables 
dels principals exercicis d'ensinistrament del bestiar equí per presentar-lo en les 
diferents modalitats d'exhibicions i concursos, així com els moviments i les 
postures obligatòries que han d'aprendre els animals en cada cas. 
CE1.3  Reconèixer els diferents materials i equips per ensinistrar els animals que 
participaran en exhibicions i concursos, així com les maneres de col·locar-los i 
utilitzar-los. 
CE1.4  Esmentar les característiques que han de reunir els espais per ensinistrar 
el bestiar equí que es presentarà en diferents tipus d'exhibicions i de concursos. 
CE1.5  Reconèixer el nivell d'ensinistrament mínim que han d'adquirir els animals 
abans de procedir a presentar-los en els principals tipus d'exhibicions i concursos. 
CE1.6  Identificar, per a l'ensinistrament del bestiar equí que participarà en 
exhibicions i concursos, les especificacions recollides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i en els criteris d'actuació en relació amb el benestar 
animal. 

 
C2: Explicar els treballs de preparació i condicionament que es duen a terme amb 
bestiar equí per optimitzar-ne la participació en els diferents concursos i exhibicions. 

CE2.1  Precisar les tasques d'adequació dels espais de treball dels animals a les 
característiques dels llocs on se celebraran les exhibicions o els concursos. 
CE2.2  Explicar els exercicis amb els animals per perfeccionar els moviments i 
les postures obligatòries que s'exigeixen en les principals modalitats d'exhibicions 
i de concursos, i reconèixer-ne les irregularitats i els vicis que cal corregir. 
CE2.3  Esmentar les tasques necessàries de condicionament i manteniment 
estètic dels animals per participar en les principals modalitats d'exhibicions i 
concursos. 
CE2.4  Precisar el protocol de preparació i execució d'una simulació de 
presentació de l'animal en una exhibició o un concurs determinats, i ajustar-se a 
les normes i els reglaments de la modalitat concreta que se simula. 
CE2.5  Identificar, per als treballs de preparació i condicionament del bestiar equí 
que participarà en exhibicions i concursos, les especificacions recollides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i en els criteris d'actuació en relació 
amb el benestar animal. 

 
C3: Precisar el maneig del bestiar equí durant la participació en les exhibicions i els 
concursos, segons el protocol establert per a cada modalitat. 

CE3.1  Reconèixer i saber interpretar els reglaments i les normatives que 
regeixen la participació d'aquests animals en les principals modalitats 
d'exhibicions i concursos. 
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CE3.2  Descriure les tasques d'aclimatació i presa de contacte dels animals amb 
els diferents espais que es faran servir durant les exhibicions o els concursos. 
CE3.3  Esmentar quin tipus de cures i modificacions estètiques s'han de fer als 
animals abans de participar en les principals modalitats d'exhibicions i concursos. 
CE3.4  Explicar quin és el protocol que s'ha de seguir per a un escalfament 
correcte dels animals abans de participar en les principals modalitats d'exhibicions 
i concursos. 
CE3.5  Definir el maneig específic dels animals durant les diferents fases de 
participació en les principals modalitats d'exhibicions i concursos. 
CE3.6  Esmentar quines són les condicions mínimes d'acomodament i descans 
que cal proporcionar als animals després de participar en les principals modalitats 
d'exhibicions i concursos. 
CE3.7  Identificar, per al maneig del bestiar equí durant la participació en les 
exhibicions i els concursos, les especificacions recollides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i en els criteris d'actuació en relació amb el benestar 
animal. 

 
Sumari 

 
1. Exhibicions i concursos de bestiar equí. 

-  Demostracions, carrusels i espectacles eqüestres: tipus, característiques dels 
llocs d'execució i protocol del desenvolupament habitual. 

- Subhastes i presentacions de bestiar: tipus, característiques dels llocs 
d'execució i protocol del desenvolupament habitual. 

- Concursos morfològics: normativa i reglamentació corresponents als concursos 
de les principals races equines. 

 
2. Ensinistrament del bestiar equí per a exhibicions i concursos. 

-  Comportament habitual dels animals durant la fase d'ensinistrament per 
participar en exhibicions i concursos. 

-  Conductes anormals, vicis i defectes dels animals que en condicionen o 
desaconsellen l'ensinistrament per participar en exhibicions i concursos. 

-  Tècniques i mètodes d'ensinistrament: tipus, durada i particularitats dels 
exercicis que s'ensenyen als animals per participar en les principals modalitats. 

-  Espais, materials i equips: característiques fonamentals i maneres d'utilitzar-los. 
 

3. Preparació i condicionament del bestiar equí per participar en exhibicions i 
concursos. 
-  Espais de treball dels animals: tasques de condicionament i adequació dels llocs 

on es duu a terme la tasca diària dels animals perquè s'assemblin als llocs on es 
desenvoluparan els esdeveniments per als quals es preparen. 

-  Condicionament estètic dels animals: tècniques per aclarir, pentinar, recollir i 
lligar crineres i cues, tècniques per esquilar i tècniques d'embelliment. 

-  Defectes i tares en la fisonomia dels animals: correcció i camuflament de petits 
defectes i tares no invalidants per poder participar en els diferents 
esdeveniments. 

 
4. Protocol de participació del bestiar equí en exhibicions i concursos. 

-  Recepció i revisió general dels animals al lloc de l'esdeveniment: protocol de 
recepció i revisió general dels animals després de transportar-los. 

- Estabulació i aclimatació dels animals: tasques d'acomodament i presa de 
contacte dels animals amb els llocs de l'esdeveniment i els altres animals 
participants. 

- Condicionament dels animals per participar en l'esdeveniment: tasques de 
neteja, maquillatge i col·locació dels equips adequats als animals en els 
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moments previs a la presentació en el lloc o la pista de l'esdeveniment. 
-  Escalfament previ dels animals: protocol de desenvolupament de l'escalfament i 

presa de contacte dels animals amb les pistes i els altres animals participants. 
-  Presentació i concurs dels animals: protocol específic del maneig dels animals 

en cadascuna de les principals modalitats d'exhibicions i de concursos. 
-  Retirada i descans dels animals: protocol per a la sortida de pista, la tornada a la 

calma i la neteja i el descans dels animals després de participar en els diferents 
esdeveniments. 

 
5. Normativa reguladora relacionada amb la preparació i el condicionament del 

bestiar equí per presentar-lo en exhibicions i concursos. 
-  Protecció ambiental. 
-  Prevenció de riscos laborals. 
-  Benestar animal. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 

 
Mòdul formatiu 

 
Nombre total d'hores 

del mòdul 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 
distància 

Mòdul formatiu - MF0722_2 60 20 

 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 
 

MÒDUL FORMATIU 5 
 

Denominació: INSTAL·LACIONS, MAQUINÀRIA I EQUIPS DE L'EXPLOTACIÓ 
RAMADERA 

 
Codi: MF0006_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0006_2: Muntar i mantenir les instal·lacions, la maquinària i els equips de 
l'explotació ramadera. 

 
Durada: 90 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Executar operacions de preparació, neteja, desinfecció, desinsectació, 
desratització i condicionament de les instal·lacions ramaderes programades en 
funció de les necessitats, eliminació correcta de residus i aprofitament de 
subproductes. 

CE1.1  Explicar la utilitat i el funcionament de les instal·lacions i els dispositius de 
regulació i control. 
CE1.2  Detallar i explicar les actuacions que cal dur a terme abans d’introduir els 
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animals en una instal·lació (sistema tot dins-tot fora). 
CE1.3  Identificar i relacionar els equips i productes idonis per a cada operació de 
neteja, desinfecció, desinsectació, desratització i condicionament, així com les 
seves condicions d'ús. 
CE1.4  Detallar i explicar les actuacions que cal dur a terme en la gestió de 
purins, fems i retirada de cadàvers. 
CE1.5  Indicar les mesures de protecció dels animals en les explotacions 
ramaderes, prevenció de riscos laborals, protecció del medi ambient i seguretat 
alimentària que afecten les operacions de condicionament de les instal·lacions. 
CE1.6  En un cas o supòsit pràctic d'una instal·lació degudament identificada: 
-  Preparar els diferents elements de la instal·lació per a la posada en marxa. 
-  Efectuar l'arrencada i la parada dels elements de la instal·lació. 
-  Fer les comprovacions de funcionament dels elements de control i regulació. 
-  Fer les tasques de neteja, desinfecció, desinsectació, desratització i 

condicionament en el moment adequat i les condicions adequades. 
-  Aplicar les mesures de seguretat personal. 
-  Gestionar adequadament la instal·lació. 

 
C2: Dur a terme operacions de muntatge i manteniment de primer nivell (d'ús) 
d'instal·lacions ramaderes amb la seguretat adequada. 

CE2.1  Explicar la utilitat i el funcionament dels sistemes instal·lats en l'explotació 
i els dispositius de regulació i control. 
CE2.2  Descriure els components dels sistemes instal·lats en l'explotació. 
CE2.3  Descriure els components dels sistemes auxiliars, d’instal·lacions 
elèctriques, d’aigua, de ventilació, de calefacció i de climatització, així com el seu 
manteniment. 
CE2.4  Descriure els processos, materials i mitjans per muntar petites 
instal·lacions ramaderes. 
CE2.5  Explicar les principals operacions de manteniment tenint en compte les 
instruccions tècniques requerides. 
CE2.6  Descriure les condicions de ventilació, calefacció i climatització 
necessàries en les instal·lacions i els magatzems de l'explotació. 
CE2.7  Identificar les operacions de manteniment que requereixen personal amb 
la màxima qualificació. 
CE2.8  Indicar les mesures de prevenció de riscos laborals que afecten les 
operacions de manteniment d'ús d'instal·lacions ramaderes. 
CE2.9  En un cas o supòsit pràctic d'una instal·lació elèctrica, d'aigua, de 
ventilació, de calefacció o de climatització de simulació: 
-  Executar operacions de reparació i manteniment. 
- Muntar i desmuntar elements elèctrics senzills (il·luminació, preses de corrent, 

interruptors i fusibles). 
-  Muntar i desmuntar canonades, vàlvules, filtres i altres elements senzills en 

instal·lacions d'aigua i calefacció. 
-  Connectar i aïllar línies elèctriques d'enllumenat defectuós. 
-  Efectuar l'arrencada i la parada de la instal·lació. 
CE2.10 Atès un cas o supòsit pràctic de muntatge d'una petita instal·lació o equip: 
-  Muntar i desmuntar elements senzills del sistema. 
- Comprovar el funcionament correcte dels sistemes després del muntatge. 
- Fer les operacions anteriors amb destresa per aconseguir els ritmes i les 

qualitats de treball requerits, aplicant les mesures de prevenció de riscos 
laborals i de protecció mediambiental. 

 
C3: Regular la maquinària i operar-hi seguint les normes de prevenció de riscos 
laborals per obtenir un rendiment raonable. 

CE3.1  Descriure els mecanismes d'accionament de la maquinària. 
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CE3.2  Explicar el procés d'accionament de les diverses funcions dels equips 
seguint les indicacions del fabricant. 
CE3.3  Descriure els procediments de regulació i ajust dels equips en funció de 
les condicions de treball. 
CE3.4  Enunciar les normes de seguretat en l'ús de maquinària i equips per evitar 
riscos personals i generals. 
CE3.5  Indicar les mesures de prevenció de riscos laborals que afecten els 
processos de maneig de maquinària. 
CE3.6  En un cas o supòsit pràctic: 
-  Identificar els elements d'accionament i la seva funció 
- Determinar les variables de treball correctes (velocitat, reglatges i regulacions, 

recorreguts i circuits de treball). 
-  Utilitzar amb destresa els tractors i equips de tracció per aconseguir el ritme i 

la qualitat de treball requerits. 
-  Regular la maquinària i els equips utilitzats mitjançant l'aplicació de les 

normes bàsiques de seguretat, i aconseguir el ritmes i la qualitat de treball 
requerits. 

-  Calcular les capacitats de treball, els rendiments i les eficiències de la 
maquinària i els equips. 

 
C4: Executar operacions de manteniment d'ús, reparacions bàsiques i adaptacions 
senzilles en maquinària i equips mitjançant materials i utillatge, amb la destresa 
requerida i de manera neta i segura. 

CE4.1  Descriure les principals operacions de manteniment i la freqüència amb 
què es duen a terme en la maquinària i els equips de l'explotació, així com 
interpretar les indicacions i instruccions tècniques del programa de manteniment. 
CE4.2  Descriure els estris i les eines que es necessiten per a les operacions de 
manteniment de primer nivell i la reparació bàsica. 
CE4.3  Explicar les característiques més importants dels complements, recanvis i 
materials (olis, filtres, combustibles, corretges, cintes transportadores, espirals i 
d'altres) utilitzats en el manteniment de la maquinària de l'explotació. 
CE4.4  Indicar les mesures de prevenció de riscos laborals que afecten les 
operacions de manteniment d'ús de maquinària i els equips de l'explotació. 
CE4.5  Atès un cas o supòsit pràctic d'una màquina o un equip degudament 
caracteritzat, tant en les especificacions tècniques com d'ús: 
-  Descriure les operacions que cal fer en cada moment per a un manteniment 

de primer nivell. 
-  Determinar l'utillatge necessari per dur a terme el manteniment. 
-  Manipular amb destresa les eines seleccionades. 
-  Distingir les reparacions o millores que el personal especialitzat ha de fer al 

taller, sempre i quan es puguin realitzar a la mateixa explotació. 
-  Comprovar el funcionament correcte de la màquina després del manteniment. 
-  Registrar les operacions de manteniment efectuades i les incidències 

observades, i indicar el temps aconsellable per repetir l'operació. 
-  Aplicar les normes de prevenció de riscos laborals. 
-  Eliminar els residus del manteniment i complir les normes de prevenció de 

riscos laborals i preservació de medi ambient. 
 

C5: Aplicar les mesures de prevenció de riscos laborals en les instal·lacions de 
l'explotació i en l'ús de maquinària i equips, adaptant-les a les situacions de treball i 
preservant el medi ambient. 

 
CE5.1  Explicar els requisits higiènics i de seguretat personal que han de reunir 
les instal·lacions, la maquinària i els equips utilitzats en l'explotació, i descriure les 
mesures necessàries per fer-ne un ús correcte. 
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CE5.2  Identificar els factors d'incidència sobre el medi ambient del funcionament 
de les instal·lacions, la maquinària i els equips de l'explotació. 
CE5.3  Justificar la importància de les mesures de protecció ambiental. 
CE5.4  Identificar els factors i les situacions de risc més comuns en les 
instal·lacions i en la utilització de maquinària i equips; analitzar-ne les causes i 
deduir-ne les conseqüències. 
CE5.5  Descriure les propietats i la manera d'utilitzar les peces i els elements de 
protecció personal adequats per a les operacions que s'han de fer. 
CE5.6  Identificar els dispositius i les mesures de seguretat en la gestió de les 
instal·lacions, la maquinària i els equips de l'explotació, així com reconèixer les 
normes d'higiene i de protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1. Components i condicionament d'instal·lacions de l'explotació ramadera. 

-  Tipus i sistemes d'allotjaments, i instal·lacions de l'explotació ramadera. 
- Instal·lacions d'emmagatzematge, preparació i distribució per a alimentació 

sòlida o líquida. 
-  Exigències ambientals de les naus. 
-  Factors ambientals de les naus: humitat, temperatura i ventilació, calefacció, 

refrigeració i il·luminació. 
-  Sistemes automàtics de control ambiental. 
-  Instal·lacions d'emmagatzematge i conservació d'altres entrades. 
-  Altres instal·lacions i utillatge. 

 
2. Components, manteniment i reparacions bàsiques en instal·lacions d'aigua, 

electricitat, calefacció, ventilació i climatització. 
-  Instal·lacions d'aigua: dipòsits, xarxa, abeuradors, filtres, bombes, equips de 

desinfecció, etc. 
-  Instal·lacions elèctriques en l'explotació ramadera. 
-  Instal·lacions de calefacció, ventilació i climatització. 
-  Instal·lacions auxiliars. 

 
3. Equips per a la neteja, la desinfecció, la desinsectació, la desratització, la 

gestió de subproductes i l’eliminació de residus. 
-  Equips, materials i productes de neteja i desinfecció: característiques, 

components, regulació i manteniment. 
-  Equips i productes de desinsectació i desratització: característiques, 

components, regulació i manteniment. 
-  Instal·lacions per a la gestió i l'aprofitament de subproductes i l'eliminació de 

residus orgànics, químics i biològics. 
-  Eliminació de purins, sistemes d'eliminació i problemes mediambientals que es 

plantegen. 
-  Recepció, neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar. 
-  Normativa vigent relacionada. 

 
4.  Procediments segurs en la utilització d'instal·lacions. 

-  Riscos i prevenció d'accidents i danys en l'ús d'instal·lacions de l'explotació. 
-  Elements de protecció dels sistemes, les instal·lacions i les persones. 
-  Manipulació i emmagatzematge de productes tòxics i perillosos: combustibles i 

productes inflamables. 
-  Lubricants. 
-  Manipulació, emmagatzematge i registres de medicaments. 
-  Preservació del medi ambient en l'ús d'instal·lacions. 
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-  Normativa vigent relacionada. 
 

5. Maquinària i equips de l'explotació ramadera. 
-  Necessitats de maquinària i equips en l'explotació ramadera. 
- Tipus, components, regulació i adaptacions. 

 
6. Manteniment de primer nivell i reparacions bàsiques de maquinària i equips 

d'explotació ramadera. 
-  Manteniment de primer nivell de maquinària i equips. 
-  Materials per al manteniment i la reparació bàsica de maquinària i equips de 

l'explotació ramadera. 
▫  Lubricants. Característiques. Classificació i aplicacions. 
▫  Combustibles. Característiques. Tipus. 
▫  Altres materials. 

 
7. Procediments segurs en l'ús de maquinària i equips de l'explotació ramadera. 

-  Riscos i prevenció d'accidents i danys en l'ús de maquinària i equips. 
- Elements de protecció en maquinària i equips. 
- Preservació del medi ambient en l'ús de maquinària i equips. 
- Higiene i protecció personal en l'ús de maquinària i equips. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 

 
Mòdul formatiu 

 
Nombre total d'hores 

del mòdul 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació 
a distància 

Mòdul formatiu - MF0006_2 90 50 

 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 
 

Mòdul de pràctiques professionals no laborals de cures i maneig del cavall 
 

Codi: MP0108 
 

Durada: 80 hores 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Alimentar els animals d'una explotació ramadera equina d'acord amb la manera 
i les quantitats indicades en el protocol. 

 
CE1.1  Detectar aliments, additius i complements alimentaris que es trobin en mal 
estat d'entre els utilitzats en l'explotació per alimentar el bestiar equí. 
CE1.2  Subministrar una ració alimentària completa i adequada a determinats 
animals de raça, sexe i edat diferents. 
CE1.3  Efectuar la lactància artificial d'un poltre que la necessiti. 

 
C2: Dur a terme la preparació d'un determinat animal per optimitzar-ne la 
participació en una activitat recreativa, de treball o esportiva. 
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CE2.1 Netejar i revisar prèviament l'animal abans que participi en una activitat 
determinada. 
CE2.2 Identificar possibles anomalies físiques en l'animal que n'impedeixin o 
desaconsellin l'exercitació. 
CE2.3 Condicionar estèticament l'animal d'acord amb l'activitat que ha de 
realitzar. 
CE2.4 Col·locar i ajustar els materials i equips de treball adequats per a l'animal 
en funció del treball que ha de realitzar. 
CE2.5 Fer treballar l'animal a la corda o programar el treball en els diferents 
sistemes autònoms disponibles. 
CE2.6 Deixar l'animal en perfecte estat perquè descansi després de l'exercitació. 

 
C3: Traslladar o transportar els animals d'acord amb els protocols de l'explotació. 

CE3.1  Col·locar els equips de protecció per transportar els animals que han de 
viatjar i col·laborar en l'embarcament i el desembarcament. 
CE3.2  Col·laborar en l'agrupament dels animals quan s'han de traslladar en grup i 
controlar tot el procés per fer-ho de manera segura i ordenada. 

 
C4: Fer-se càrrec de la higiene i les cures bàsiques del bestiar, i col·laborar amb el 
personal especialitzat en l'aplicació dels tractaments preventius i terapèutics als 
animals que ho necessitin. 
CE4.1  Dutxar i assecar un animal segons el seu estat físic, els mitjans disponibles 
i les condicions climatològiques existents. 
CE4.2  Efectuar les tasques de raspallar, pentinar i aclarir crineres i cua a un 
animal determinat, i després trenar-les o lligar-les de la manera indicada. 
CE4.3  Pelar o esquilar un animal d'acord amb les seves característiques 
fisiològiques i l'activitat que faci. 
CE4.4  Revisar i realitzar les cures pertinents als cascos d'un animal determinat 
col·laborant amb el personal especialitzat en les tasques de ferramenta o retallada 
dels cascos. 
CE4.5  Efectuar la pesada i el mesurament d'un animal i anotar els paràmetres 
comuns que cal tenir en compte principalment en aquest tipus de bestiar. 
CE4.6  Observar un determinat animal aturat i en moviment i reconèixer-ne, si 
s’escau, possibles senyals i símptomes d'irregularitats, malalties o alteracions 
fisiològiques importants. 
CE4.7  Administrar els tractaments preventius i terapèutics prescrits pel veterinari 
a un animal determinat seguint el protocol establert per l'explotació. 
CE4.8  Completar les fitxes de control corresponents als diferents tractaments 
administrats a un animal determinat i facilitades per l'explotació. 

 
C5: Seguir el protocol establert per al procés reproductiu i de recria dels animals de 
l'explotació. 

 
CE5.1  Preparar i col·locar els materials i equips necessaris per al maneig i la 
subjecció dels sementals i les eugues reproductores durant un acte determinat del 
procés reproductiu. 
CE5.2  Manejar correctament els sementals i les eugues reproductores d'acord 
amb el seu estat fisiològic i la fase del procés reproductiu en què participen. 
CE5.3  Col·laborar en un deslletament determinat de poltres per l'explotació i 
manejar els animals d'acord amb el protocol establert. 
CE5.4  Fer-se càrrec de l'amarratge, la revisió, la neteja i la cura dels poltres que 
formen part d'un ramat de recria d'acord amb el protocol establert en l'explotació. 
CE5.5  Efectuar la neteja i el manteniment dels materials i equips utilitzats per al 
maneig, l'acomodament i el control dels ramats de poltres de recria de l'explotació. 
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C6: Preparar un animal determinat o diversos animals per a la participació en els 
diferents tipus d'exhibicions o concursos, i practicar la presentació en aquests actes. 
CE6.1  Col·locar i ajustar els materials i equips d'entrenament adequats per als 
animals. 
CE6.2  Dur a terme els exercicis d'ensinistrament i preparació amb els animals 
utilitzant les tècniques requerides per aconseguir que facin els moviments i les 
postures obligatòries, i corregint les desobediències i les conductes anormals. 
CE6.3  Condicionar estèticament un animal d'acord amb el tipus de presentació 
per a la qual es prepara. 
CE6.4  Simular la presentació d'un animal determinat en un tipus concret 
d'exhibició o concurs, i imitar tant com sigui possible les condicions reals en què es 
desenvoluparà l'esdeveniment. 

 
C7: Participar en els processos de treball de l'empresa d'acord amb les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 
CE7.1.  Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes com en 
les laborals. 
CE7.2.  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE7.3.  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i 
intentar que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE7.4.  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE7.5.  Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE7.6.  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i 
protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1. Alimentació del bestiar equí. 

-  Principals aliments, additius i complements per al bestiar equí: aspecte general, 
presentació i modes de conservació i emmagatzematge. 

- Racions alimentàries: tipus, quantitats normals per animal (segons la raça, el 
sexe, l'edat i l'activitat que desenvolupa) i modes de distribució. 

- Lactància artificial: tipus de llets i calostres artificials, quantitats aconsellades 
que cal aportar (segons l'edat i el pes del lactant) i modes d'administració. 

 
2. Manteniment físic del bestiar equí. 

-  Tasques de neteja i revisió dels animals prèvies a l'exercitació: neteja de les 
diferents regions corporals i observació de l'animal aturat i en moviment. 

- Anomalies físiques i malalties del bestiar equí que n'impedeixen o 
desaconsellen l'exercitació: ferides, coixeses, laminitis i altres patologies 
evidents. 

- Materials i equips utilitzats per exercitar el bestiar equí: tipus i característiques 
fonamentals. 

- El treball a la corda del bestiar equí: tècniques més comunes i temps de treball 
aconsellat. 

- Caminadors automàtics, sínies i altres sistemes autònoms per a l'exercitació del 
bestiar equí: característiques fonamentals i maneres d'utilitzar-los. 

 
3. Trasllat i transport del bestiar equí. 

-  Tècniques de trasllat dels animals en grup: mesures de seguretat, 
instal·lacions, mitjans i personal necessaris en cada cas. 

- Mitjans de transport per al bestiar equí: tipus, avantatges i inconvenients. 
- Equips de protecció per al transport del bestiar equí: tipus, característiques 

fonamentals i maneres d'utilitzar-los i col·locar-los. 
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4. Higiene i cures bàsiques del bestiar equí. 
-  Dutxa del bestiar equí: casos preceptius, tècniques i productes. 
- Altres tècniques per a la higiene general del bestiar equí: raspallar el cos, 

pentinar i aclarir crineres i cua, trenar i lligar crineres i cua, esquilar, i netejar i 
tenir cura dels cascos. 

- Pesada i mesurament del bestiar equí: paràmetres comuns d'anotació, 
tècniques de pesada i mesurament i equips emprats. 

- Tractaments preventius del bestiar equí: tipus, productes i maneres d'aplicar-
los. 

- Tractaments terapèutics del bestiar equí: prescripcions més comunes, 
productes i maneres d'aplicar-los. 

 
5. Maneig dels sementals i les eugues durant el procés reproductiu. 

-  Actuacions de maneig específiques dels sementals en cadascuna de les fases 
del procés reproductiu en què participen. 

- Actuacions de maneig específiques de les eugues reproductores en cadascuna 
de les fases del procés reproductiu en què participen. 

- Materials i equips per al maneig i la subjecció dels sementals i les eugues 
reproductores: característiques fonamentals i maneres d'utilitzar-los i col·locar-
los. 

 
6. Maneig dels poltres durant el deslletament i la recria. 

-  Actuacions del maneig dels poltres durant el deslletament. 
- Actuacions del maneig dels poltres en cadascuna de les fases que comprenen 

la recria. 
- Materials i equips per al maneig dels poltres durant el deslletament i la recria: 

característiques fonamentals i maneres d'utilitzar-los i col·locar-los. 
 

7. Ensinistrament i presentació del bestiar equí en exhibicions i concursos. 
-  Exercicis d'ensinistrament i presentació del bestiar equí: tipus i tècniques 

emprades habitualment. 
- Condicionament dels animals per a la presentació: tècniques, materials i 

productes emprats habitualment. 
 

8. Integració i comunicació al centre de treball. 
-  Comportament responsable al centre de treball. 
- Respecte dels procediments i les normes del centre de treball. 
- Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
- Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
- Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
- Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
- Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció 

del medi ambient. 
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IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 

 
Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 
 
 

Mòdul formatiu 

 
 
 

Acreditació requerida 

Si es 
disposa 

d'acreditació 

Si no es 
disposa 

d'acreditació 
 
 
 
 
MF0719_2: 

Alimentació, 
maneig general i 
primers auxilis al 
bestiar equí. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent, o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

• Tècnic/a superior de la família professional 
d'agrària. 

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea de compravenda de la família 
professional de comerç i màrqueting. 

 
 
 
 
 
 

1 any 

 
 
 
 
 
 

3 anys 

 
 
 
 
MF0720_2: 

Higiene, cures i 
manteniment físic 
del bestiar equí. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent, o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

• Tècnic/a superior de la família professional 
d'agrària.  

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea de compravenda de la família 
professional de comerç i màrqueting. 

 
 
 
 
 
 

1 any 

 
 
 
 
 
 

3 anys 

 
 
 
 
MF0721_2: 

Maneig del bestiar 
equí durant la 
reproducció i recria. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent, o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

• Tècnic/a superior de la família professional 
d'agrària.  

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea professional de ramaderia, de la 
família professional d'agrària. 

 
 
 
 
 
 

1 any 

 
 
 
 
 
 

3 anys 

 
 
MF0722_2: 

Preparació i 
condicionament 
del bestiar equí 
per presentar-lo 
en exhibicions i 
concursos. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent, o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

• Tècnic/a superior de la família professional 
d'agrària. 

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea professional de ramaderia, de la 
família professional d'agrària. 

 
 
 
 
 
 

1 any 

 
 
 
 
 
 

3 anys 
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Espai formatiu Superfície m2 

15 alumnes 
Superfície m2

25 alumnes 

Aula polivalent .........................................................................................  

Nau ramadera ..........................................................................................  

Taller de reparació i manteniment de maquinària i equips ramaders 

30 
180 

 
120 

50 
180 

 
120 

 
 
 
MF0006_2: 

Instal·lacions, 
maquinària i 
equips de 
l'explotació 
ramadera. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent, o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

• Tècnic/a superior de la família professional 
d'agrària. 

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea professional de ramaderia, de la 
família professional d'agrària. 

 
 
 
 
 
 

1 any 

 
 
 
 
 
 

3 anys 

 
 

V.  REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 

Aula polivalent .......................................................................  

Nau ramadera .......................................................................  

Taller de reparació i manteniment de maquinària i equips 
ramaders ................................................................................  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
 
 
 

X 

 
 
Espai formatiu  Equipament 

 
 
 
 
 

Aula polivalent 

 
• Taula i cadira per al formador. 
• Taules i cadires per als alumnes. 
• Material d'aula. 
• Pissarra de paret. 
• Paperògraf i retoladors. 
• PC amb canó de projecció. 
• Pantalla per a projecció. 
• Equips audiovisuals. 
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Espai formatiu Equipament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nau ramadera 

• Material per manejar el bestiar: cabeçades de quadra i de treball de 
diferents mides, cabeçades de presentació, serretes ajustables, 
regnes, filets, mossos, mossos Chifney, protectors i benes per als 
peus i les mans, protectors per als cascos, guindaletes, cadenes amb 
mosquetó, draps i mantes, cadires de muntar completes, cingles, 
tralles, fuets, etc. 

• Material de neteja i higiene del bestiar: raspalls, brosses, estríjols, 
ganxos netejacascos, pintes, gomes de trenar, esponges, tisores de 
pelar, bosses portaequips, esquiladora automàtica i tisores d'esquilar, 
productes per a la dutxa dels animals i la cura dels cascos, motxilla 
per a la polvorització de productes, assecadors de fleix, etc. 

• Material per a la neteja i el manteniment dels equips de maneig del 
bestiar: cavallets, ganxos per als guarniments, esponges netejadores, 
sabonets, olis i greixos per netejar i conservar el cuir, etc. 

• Material per a cures d'urgència i aplicació de tractaments preventius i 
terapèutics: farmaciola de primers auxilis per al bestiar, xeringues, 
agulles, pistoles dosificadores per a la desparasitació interna, 
vacunadores automàtiques, dosificadors per a la desparasitació en 
pinso i aigua, nevera per conservar medicaments i mostres, 
termòmetres, etc. 

• Equips de pesada i mesurament del bestiar: bàscula per al bestiar i 
cintes i bastons zoomètrics. 

• Materials i equips per a la neteja i higiene d'allotjaments ramaders: 
forques, pales, rasclets, galledes, raspalls escombra, carretons, 
mànegues, sistemes d'aigua a pressió, motxilles fumigadores, 
nebulitzador, productes per a la neteja, desinfecció, desinsectació i 
desratització de locals ramaders. 

• Maquinària per al transport d'aliments, fems i materials diversos: 
mototrabuc basculador, tractor pala amb pinces portapalets i cassons 
carregadors, remolc de doble eix. 

• Materials i equips per a la preparació i distribució de racions 
alimentàries: desensitjadora, esclafador de gra, molí per al pinso, 
mesurador d'humitat de farratges, mesures, cubs, cabassos i 
carretons per a la distribució de pinsos i farratges, menjadores i 
abeuradors portàtils, etc. 

• Material de protecció i seguretat personal: màscares per a la pols, 
guants de treball, botes de seguretat, ulleres de protecció, etc. 

Totes les màquines i els aparells han d’incloure tots els elements, 
mecanismes i accessoris, així com el manual d'instruccions i 
especejament, i s’han de trobar en perfecte estat de funcionament. 

 
 
 
 
 

 
Taller de reparació 
i manteniment de 
maquinària i 
equips ramaders 

• Bancs de treball amb accessoris (portaeines, calaixos, torn, trepant, 
etc.). 

• Jocs d'eines complets. 
• Greixadors. 
• Equips d'unió i soldadura. 
• Fossa o elevador per revisar o reparar maquinària. 
• Grups de pressió d'aire o aigua amb manòmetres i dosificadors. 
• Components i peces per al manteniment bàsic d'instal·lacions 

elèctriques, d'aigua, de maquinària i d'altres equips ramaders. 
• Porta-rotlles de paper i productes per netejar les mans. 
• Equips de seguretat i protecció individual i col·lectiva. 
Totes les màquines i els aparells han d’incloure tots els elements, 

mecanismes i accessoris, així com el manual d'instruccions i 
especejament, i s’han de trobar en perfecte estat de funcionament. 
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Espai formatiu  Equipament 
 
 
 
 
 
 
 

Altres instal·lacions (1) 

 
El centre formatiu podrà associar-se per fer les pràctiques necessàries 

del curs amb una explotació de bestiar equí que compti almenys amb 
animals de diferent raça, sexe i edat, i amb les instal·lacions següents: 

• Quadres corregudes, boxs individuals, mànegues, dutxes, 
amorriadors, sala d'extraccions o de cobriments, farmaciola de bestiar 
amb poltre d'immobilització i marcatge. 

• Picador cobert, cercles per donar corda, caminador automàtic i pistes 
de treball exteriors. 

• Embarcador i mitjans de transport per al bestiar. 
• Sitges i pallers per a pinsos i farratges. 
• Guardaarnesos. 

 
 

(1) Espai singular no necessàriament situat al centre de formació. 
 
 

No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de 
diferenciar necessàriament mitjançant tancaments. 

 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent, i han de respondre a mesures d'accessibilitat 
universal i seguretat dels participants. 

 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a quinze alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar 
en cas d'ampliar-ne el nombre. 

 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i 
els ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 

 
 


