
ANNEX V 
 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Denominació: Cria de cavalls 
 
Codi: AGAN0208 
 
Família professional: Agrària 
 
Àrea professional: Ramaderia 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Qualificació professional de referència: 
 
AGA 169_3 Cria de cavalls (RD 1228/2006, de 27 d'octubre) 
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 
 
UC0533_3: Controlar i organitzar les activitats amb sementals, egües reproductores i poltres lactants. 
UC0534_3: Controlar i organitzar el deslletament i les activitats de recria dels poltres.  
UC0535_3: Supervisar les tasques de doma bàsica i maneig de cavalls per a finalitats recreatives, de 
treball i esportives, i en exhibicions i/o concursos. 
UC0536_3: Gestionar les instal·lacions, la maquinària, el material i els equips de l'explotació ramadera. 
 
Competència general: 
 
Gestionar, controlar i col·laborar en el procés de cria i maneig del bestiar equí en les seves diferents 
races, per obtenir, de la forma més optimitzada possible, poltres, egües reproductores, sementals i 
altres cavalls destinats a finalitats recreatives, esportives i de treball, tenint en compte criteris de 
benestar i bon estat general dels animals, prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient. 
 
Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
 
Desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses, d'àmbit públic o privat, 
tant per compte propi com per compte d'altri, relacionades amb la cria i l’ensinistrament, la munta i 
l’exhibició d'equins. 
 
Sectors productius: 
 
Se situa en el sector agrari, dins del subsector ramaderia 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, activitats recreatives, esportives i 
terapèutiques (hipoteràpia). Empreses de servei relacionades amb el sector, i dipòsits de sementals i 
eguassades de l'estat. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
 
6121.009.1  Criador/a de cavalls. 
6121.001.3  Encarregat/ada o capatàs de ramaderia, en general.  
  Responsable / Gestor/a de ramaderies  equines.  

Assessor/a i supervisor/a per a la planificació, muntatge i funcionament d'empreses i 
entitats associades a esdeveniments, espectacles, demostracions eqüestres, activitats 
recreatives, esportives i terapèutiques (hipoteràpia). 



Responsable del maneig i cures del bestiar i instal·lacions en centres d'ensinistrament, 
doma i entrenament de bestiar equí. 
Responsable del maneig i cures del bestiar i instal·lacions en escoles i clubs 
d'equitació. 
Responsable del maneig, cures i administració de teràpies en centres de pupil·latge, 
descans i recuperació de bestiar equí. 
Integrant en comissions de valoració, selecció i compra de bestiar equí. 
Responsable d'empreses de servei relacionades amb el sector. 

 
Durada de la formació associada: 670 hores 
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives 
 
MF0533_3: Control i organització de les activitats amb sementals, femelles reproductores i poltres 
lactants. (180 hores) 

 UF0372: Maneig i situació dels sementals, egües reproductores i poltres lactants. (40 hores) 

 UF0373: Planificació i control en el desenvolupament del procés reproductiu del bestiar equí. 
(90 hores) 

 UF0374: Alimentació i cures dels sementals, egües reproductores i poltres  
lactants. (50 hores) 

 
MF0534_3: Control i organització de les activitats de deslletament i recria de poltres. (150 hores) 

 UF0375: Maneig i situació dels poltres durant el seu deslletament i la seva recria. (90 hores) 

 UF0376: Identificació, marcatge, alimentació i cures dels poltres de recria. (60 hores) 
 
MF0535_3: Supervisió de la doma bàsica dels poltres i del maneig de cavalls per a finalitats recreatives, 
de treball i esportives, i en exhibicions i/o concursos. (180 hores) 

 UF0377: Procés de doma bàsica dels poltres en el bestiar equí. (90 hores) 

 UF0378: Control del bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives, i 
en exhibicions i/o concursos. (40 hores) 

 UF0379: Alimentació i maneig general del bestiar equí durant la doma bàsica i la seva 
participació en les diferents activitats eqüestres. (50 hores). 

 
MF0536_3: Gestió de les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera. (120 
hores) 
 

 UF0380: Manteniment i reparació de la maquinària, instal·lacions i equips. (70 hores) 

 UF0381: Documentació tècnica per a la gestió d'equips i maquinàries de gestió de recursos 
humans. (50 hores) 

 
MP0083: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de cria de cavalls. (40 hores) 
 
 
II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: CONTROLAR I ORGANITZAR LES ACTIVITATS AMB SEMENTALS, EGÜES 
REPRODUCTORES I POLTRES LACTANTS 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC0533_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: controlar i supervisar el maneig correcte dels sementals, egües reproductores i poltres lactants 
per aconseguir una adaptació perfecta al funcionament de l'explotació.  



CR1.1 Es comprova la documentació dels sementals, egües reproductores i poltres lactants que 
arriben per primera vegada a l'explotació per saber si està en regla, i es procedeix a l'obertura 
dels registres corresponents. 
CR1.2 Es controlen els sementals, les egües reproductores i els poltres lactants que arriben per 
primera vegada a l'explotació, i en cas que sigui necessari, s’avisa el veterinari/ària durant la 
quarantena per evitar la introducció de malalties i aconseguir que s’adaptin correctament a la 
nova situació. 
CR1.3 Es determinen els lots o ramats d'egües reproductores tenint en compte que les 
actuacions que es realitzen amb aquestes siguin similars i l'estat en què es troben; es controla 
que es realitza en tot moment un maneig correcte dels animals, individualment o en grup. 
CR1.4 Es comprova que els sementals que romanen estabulats individualment s'exerciten i es 
mouen a closes o altres llocs tancats sempre controlats i s’evita la proximitat a les estances i 
passos de les egües. 
CR1.5 Es controla el maneig dels sementals previ al cobriment i/o extracció de semen perquè 
es dugui a terme evitant riscos innecessaris als animals i al personal. 
CR1.6 Es programa, es prepara i es vigila amb molta atenció el transport de les egües 
reproductores (amb o sense tiràs) i dels sementals; es proporcionen els mitjans, espais i les 
mesures de protecció necessaris en cada cas i s’adjunta tota la documentació requerida segons 
la normativa vigent. 
CR1.7 Es vigilen els poltres lactants perquè es manegin en tot moment amb la seva mare fins al 
deslletament i l’acompanyin en totes les activitats que aquesta realitza.  
CR1.8 Es comprova que el maneig i les diferents actuacions que es duen a terme amb tots 
aquests animals es realitzen sense provocar deterioració del medi ambient circumdant, complint 
les especificacions que estableix el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i 
respectant les normes mínimes de benestar d'aquests animals. 

 
RP2: elaborar i dur a terme el pla de cobriments (munta natural/inseminació artificial) per optimar la 
producció, tenint en compte el nombre de femelles i sementals disponibles i les finalitats de l'explotació. 

CR2.1 S’elabora el pla de cobriments tenint en compte tant la quantitat i les característiques del 
bestiar que s'hi inclou com els criteris específics de cada explotació en el moment de realitzar-
lo. 
CR2.2 S’assigna un semental a una egua segons criteris de compatibilitat entre ambdós per 
optimar els productes d'acord amb les finalitats de l'explotació. 
CR2.3 Es detecta el zel de les egües de forma sistemàtica i programada segons els mètodes 
aplicats en cada explotació. 
CR2.4 Es programa la munta/inseminació perquè es desenvolupi en el moment i llocs indicats, 
amb les tècniques adequades en cada cas i sota les mesures higièniques i de seguretat 
oportunes. 
CR2.5 Es cobreixen o s’inseminen les egües confirmades en zel segons les especificacions 
vigents per a cada raça i en el moment precís, i es controla que es realitza en tot moment un 
maneig correcte tant dels sementals com de les egües reproductores. 
CR2.6 Es controla la gestació mitjançant els mètodes diagnòstics i instrumentals adequats. 
CR2.7 Es duu a terme el registre de les dades de cobriment en la fitxa particular de cada egua 
per fer-ne el seguiment. 
CR2.8 S'utilitzen els sementals de manera racional durant el període de cobriments i s’anota en 
la seva fitxa individual cadascun dels salts i/o extraccions realitzats. 
CR2.9 Es realitza el pla de cobriments de l'explotació complint les especificacions que estableix 
el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de 
benestar d'aquests animals. 

 
RP3: controlar l'estat i el maneig de les egües gestants per maximitzar el nombre de naixements 
utilitzant els mitjans i les tècniques adequats. 

CR3.1 Se supervisa el maneig de les egües gestants, i sobretot les d'un estat de gestació 
avançat, perquè es realitzi amb molta precaució i s’evitin situacions i/o actuacions indegudes. 
CR3.2 Les egües que arriben als deu mesos de gestació se sotmeten a un control diari en 
previsió d'un part imminent. 
CR3.3 Se supervisa el transport de les egües gestants en l'últim mes de gestació perquè es faci 
amb molta precaució complint les pautes de maneig establertes per a aquests casos. 



CR3.4 S’observen amb freqüència les egües gestants més pròximes a la data prevista de part 
al lloc on es troben durant el dia, i es disposa que es tanquin durant la nit en paridores perquè 
s'observin individualment. 
CR3.5 Es comprova que el maneig de les egües gestants es realitza complint les 
especificacions que estableix el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant 
les normes mínimes de benestar d'aquests animals. 

 
RP4: assistir les egües durant els parts controlats, tenint en compte les indicacions del veterinari/ària, 
per minimitzar riscos, proporcionar tots els mitjans necessaris i utilitzar les tècniques adequades. 

CR4.1 S'observen freqüentment les egües que sobrepassen la data estimada de part per tal de 
cercar símptomes que delaten un part imminent. 
CR4.2 Es controlen els parts perquè es desenvolupin sota les mesures higièniques i de 
seguretat oportunes. 
CR4.3 S'observa amb molta atenció l'expulsió completa de la placenta en el cas de l'egua, i la 
del meconi en el cas del poltre, tenint en compte els períodes de temps normals de prevenció. 
CR4.4 Es realitzen, de la manera i amb els mitjans indicats, les cures fixades que cal fer 
després del part (desinfecció del cordó umbilical, administració d'un ènema al poltre, entre 
altres). 
CR4.5 S’enregistren convenientment la informació i les incidències relatives al part en la fitxa 
individual de la femella a fi de tenir-les en compte quan sigui necessari. 
CR4.6 S’assegura que el maneig dels parts es realitza complint  
les especificacions que estableix el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i 
respectant les normes mínimes de benestar d'aquests animals. 

 
RP5: supervisar, durant els dies posteriors al naixement, la relació mare-poltre amb la finalitat de 
corregir possibles desviacions de conducta en el procés normal d'afillament. 

CR5.1 Es vigila el poltre nounat per assegurar un encalostrament adequat i s’apliquen, quan 
siguin necessàries, les cures específiques. 
CR5.2 S'examinen detingudament les mamelles de l'egua per localitzar alteracions o malalties 
pròpies del seu estat. 
CR5.3 S'observa amb molta atenció la conducta del poltre durant les dues primeres hores de 
vida per tal de cercar comportaments anormals. 
CR5.4 Se supervisa la conducta de l'egua i el poltre per determinar si la mare accepta i 
protegeix el fill sense problemes i que aquest la segueix en tot moment. 
CR5.5 En el cas que s'observin anomalies importants de conducta i/o específiques en qualsevol 
dels animals, s'ha d’actuar per corregir-les i assegurar l'afillament. 
CR5.6 Se supervisen l'egua i el nou poltre en la seva integració al ramat, que ha de disposar de 
prou espai per a tots els components. 
CR5.7 Es controla, si s’escau, l'administració de llet artificial perquè es realitzi i s’asseguri 
l'aprofitament per part del poltre. 
CR5.8 S'examinen diàriament els poltres lactants, se n’observa la vitalitat, l’estat general, el 
desenvolupament correcte, es posa molta atenció al descobriment de malformacions físiques i 
problemes d'aplom, i es prenen les mesures oportunes en cas d'anomalies. 
CR5.9 Es realitza la supervisió de la relació mare-poltre complint les especificacions que 
estableix el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa.  

 
RP6: controlar el maneig i l'aproximació progressiva al poltre lactant per part dels cuidadors/ores per 
guanyar-se’n la confiança. 

CR6.1 Se supervisa l'aproximació al poltre per part dels cuidadors/ores perquè es faci de forma 
progressiva i sense crear temors en els animals. 
CR6.2 Es controlen les primeres carícies i tocaments al poltre per part del personal, perquè es 
facin durant els períodes de temps en què l'egua i el poltre romanen al box. 
CR6.3 Es planifiquen les tasques de maneig (tocament) dels poltres, per aconseguir la 
confiança de l'egua i el poltre vers els cuidadors i se supervisa que aquestes es duen a terme 
freqüentment i complint instruccions concretes. 
CR6.4 Es planifica la col·locació de la cabeçada als poltres perquè es realitzi quan els 
cuidadors/ores s'asseguren que els animals estan preparats. 
CR6.5 Se seleccionen els poltres que accepten la cabeçada per començar a ser cabestrejats en 
intervals de temps breu i progressiu. 



CR6.6 Es controla que el cabestreig dels poltres perquè es faci utilitzant els mitjans i materials 
adequats i de conformitat amb instruccions determinades. 
CR6.7 Se supervisen els moviments amb el poltre del destre perquè es realitzin sempre de 
conformitat amb les instruccions rebudes i utilitzant els mitjans i materials adequats. 
CR6.8 Es comprova que l'aproximació progressiva al poltre per part del personal de l'explotació  
es realitza complint les especificacions que estableix el pla de prevenció de riscos laborals de 
l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar d'aquests animals. 

 
RP7: controlar i supervisar que els sementals, les egües reproductores i els poltres lactants reben 
l'alimentació i les cures higièniques i sanitàries necessaris. 

CR7.1 Es controlen especialment l'alimentació i l'estat general dels sementals durant l'època de 
cobriments. 
CR7.2 Se supervisa l'alimentació de les egües reproductores perquè es realitzi de manera 
adequada, segons la situació, l’estat i les necessitats de cada grup. 
CR7.3 Se senyalen les egües que presenten símptomes evidents de desnutrició o altres 
carències alimentoses, estan malaltes o lesionades, perquè s'apartin del grup i se sotmetin a 
una estreta vigilància a fi d'identificar el problema.  
CR7.4 Una vegada corregides les carències nutricionals i/o restaurada la salut de les egües 
reproductores, es proposen per incorporar-les al règim normal de funcionament de l'explotació. 
CR7.5 Es controla l'alimentació de l'egua recentment parida posant molta atenció al 
subministrament de complements i additius necessaris en aquesta època productiva. 
CR7.6 Es controla l'alimentació dels poltres lactants per posar a la seva disposició, en el 
moment indicat, pinso d'iniciació amb els complements i additius que es considerin necessaris. 
CR7.7 Es controla la higiene dels sementals, egües reproductores i poltres lactants perquè es 
dugui a terme de conformitat amb les instruccions donades, i es procuren els mitjans i materials 
necessaris. 
CR7.8 Es coordina l'execució del programa sanitari preventiu específic de l'explotació perquè 
tots els animals s’hi sotmetin. 
CR7.9 Es controlen les actuacions sanitàries indicades pel veterinari/ària, en els animals que 
presenten signes o símptomes indicatius de malalties o en aquells en què aquesta ja es trobi 
instaurada, perquè es realitzin de la manera prescrita.  
CR7.10 S’enregistren, segons el protocol establert, l'administració de fàrmacs i les diferents 
cures sanitàries que s'efectuen a aquests animals. 
CR7.11 Es comprova que l'alimentació i les cures sanitàries es realitzen sense provocar 
deterioració del medi ambient circumdant, complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar 
d'aquests animals. 

 
RP8: coordinar i controlar els recursos humans necessaris per gestionar les activitats que es duen a 
terme amb sementals, egües reproductores i poltres lactants, en funció dels objectius i activitats 
establerts, per optimar aquests recursos. 

CR8.1 S'estableixen la distribució dels treballs i les directrius de funcionament tenint en compte 
les activitats predeterminades. 
CR8.2 S'identifiquen i es valoren els problemes plantejats quant a treballs efectuats, personal i 
mitjans de producció per tal de solucionar-los. 
CR8.3 Es verifiquen els treballs per comprovar que es compleix el pla de prevenció de riscos 
laborals, i en cas contrari, es donen les instruccions necessàries per tal de corregir-ho. 
CR8.4 Es realitza la distribució dels recursos humans adequant les característiques i 
qualificacions de les persones als requeriments dels llocs de treball. 
CR8.5 Es distribueixen i s’assignen les tasques i responsabilitats a cada treballador/a, de 
manera que el grup executi i finalitzi les operacions complint els objectius establerts. 
CR8.6 S'assessora tècnicament el personal incorporat en els aspectes relacionats amb el lloc 
de treball que cal ocupar. 
CR8.7 S'estableixen els informes i comunicats del treball que cal elaborar, es controlen les 
hores de treball, el rendiment i els costos, i s’avaluen els resultats de les activitats realitzades. 

 
 
 
 
 



Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Sementals i egües reproductores de diferent raça, sexe i edat. Quadres seguides, boxs individuals i 
paridores. Amorriadors amb coberta, corraletes. Menjadores col·lectives. Menjadores individuals. 
Abeuradors col·lectius automàtics. Abeuradors individuals automàtics. Additius per a pinsos. Carretons i 
galledes. Mitjans motoritzats per distribuir pinsos i farratges i transportar material (dúmpers, tractors 
amb remolc o altres). Camió o remolc condicionat per transportar bestiar equí. Pla de cobriments. 
Material de maneig del bestiar (cabeçades de quadra de diferents mides, serretons ajustables, 
protectors, guindaletes, raspalls, brosses, estríjols o altres). Tisores tonedores automàtiques i tisores 
tonedores. Local per guardar-hi el material de maneig del bestiar (guardaarnesos). Local per a 
cobriments i recollida de semen. Neveres portàtils. Catèters, beines de catèters. Provetes. Semen. 
Instrumental de maneig i aplicació de semen. Tanc de nitrogen líquid per conservar-hi semen congelat. 
Local per a emmagatzematge de medicaments i localització d’un poltre per a cures i exploracions. 
Medicaments, material per a l'aplicació de medicaments injectables, en pinso, en aigua o tòpic, neveres 
i material de conservació de medicaments. Espècul vaginal. Ecògraf. Altres aparells/sistemes de 
detecció de gestació. Termòmetre. Calostrímetre. Llet artificial. Pinsos. Farratges. Additius per a pinsos. 
Correctors vitaminicominerals. Magatzems de pinso i farratges. Palla, serradures i encenalls per a 
jaços. Sistemes i materials d'identificació. Local per treballar i arxivar la documentació necessària. 
Material informàtic. Fitxes de control i informàtiques. 
 
Productes i resultats 
Poltres de diferent raça, sexe i edat.  
 
Informació utilitzada o generada 
Fitxa tècnica del funcionament de diferents equips i materials. Fitxes de reconeixement de malalties en 
l'explotació (general i individual). Registres de reproductors. Índexs i informes d'objectius relacionats 
amb l'estructura de l'explotació, amb el cicle reproductiu i parts. Registre del programa sanitari, tipus de 
medicaments, administració i maneig i emmagatzematge d'aquests. Registre de temps d'espera abans 
del sacrifici (per a animals de rebuig o destinats a la producció de carn). Fitxes tècniques sobre 
composició nutritiva de l'aliment. Fitxes tècniques sobre necessitats nutritives dels diferents animals. 
Protocols interns d'actuació en l'explotació. Normativa reguladora de l'activitat. Informes o butlletes de 
control intern. Gràfics de control de producció, de cens d'animals classificats per sexes, de cobriments, 
de nombre de parts, de nascuts vius i morts, de nombre de deslletaments, de tant per cent de baixes, 
d'índex de parts a l'explotació, de consum de pinsos, farratges i materials per a jaços. Gràfics de control 
de paràmetres ambientals. Fitxes de control i informàtiques. 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: CONTROLAR I ORGANITZAR EL DESLLETAMENT I LES ACTIVITATS DE RECRIA 
DELS POLTRES 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC0534_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: planificar i supervisar el deslletament per assegurar-ne la realització correcta, i preveure la 
disponibilitat dels mitjans, espais i personal necessaris. 

CR1.1 S'examinen els poltres que tenen l’edat i el desenvolupament suficients per ser 
deslletats, per comprovar que mengen pinso i farratges en prou quantitat. 
CR1.2 Es planifica el deslletament perquè es realitzi en grups d'animals d'edats i estat físic 
similars que no presenten lesions ni pateixen malalties, i s’evita que es faci un deslletament en 
solitari sempre que sigui possible. 
CR1.3 Se supervisen el material i les instal·lacions necessàries per dur a terme el deslletament 
perquè siguin suficients i es comprova que es troben en bon estat d'utilització.  
CR1.4 Es determina el personal que durà a terme el deslletament perquè sigui suficient i 
conegui els espais, mitjans i les normes d'actuació. 



CR1.5 Es comprova que el deslletament es realitza complint les especificacions que estableix el 
pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar 
d'aquests animals. 

 
RP2: controlar l'estat dels poltres, la seva situació i el seu maneig adequat durant el deslletament i els 
dies posteriors a aquest per garantir-ne l’eficiència i minimitzar riscos.  

CR2.1 Se supervisa el personal encarregat de dur a terme la separació dels poltres de les 
seves mares perquè actuï diligentment tenint en compte les modificacions de conducta dels 
animals i el pla d'actuacions programat amb anterioritat. 
CR2.2 Es controla el maneig dels animals deslletats perquè es realitzi de la forma estipulada i 
als llocs indicats, i s’ordena al personal que se n’encarrega que el tracte sigui molt relaxat 
durant la fase d'adaptació. 
CR2.3 Es marquen els poltres que superen la fase d'adaptació per traslladar-los a altres espais 
més amplis que compleixen les característiques requerides i s’assegura la seva vigilància per 
part del personal corresponent. 
CR2.4 Es programen les tasques pròpies del marcatge, identificació i col·locació de ferros 
distintius de les ramaderies, perquè es realitzin sempre tenint en compte el nivell de submissió 
dels poltres i els mitjans necessaris, i s’evita, en la mesura que sigui possible, el patiment dels 
animals. 
CR2.5 Es comprova que el maneig i les diferents actuacions que es duen a terme amb els 
poltres deslletats es realitzen complint les especificacions que estableix el pla de prevenció de 
riscos laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar d'aquests animals. 

 
RP3: controlar el maneig i l’estat de les egües durant els dies posteriors al deslletament per garantir que 
es recuperen i s’adapten a la nova situació. 

CR3.1 Es controla el personal encarregat de realitzar la separació dels poltres de les seves 
mares perquè realitzi aquesta tasca diligentment tenint en compte les modificacions de 
conducta dels animals i complint el pla d'actuacions programat amb anterioritat. 
CR3.2 Es controla la situació de les egües recentment deslletades perquè es dugui a terme en 
espais adequats durant un temps prudencial, i es procura la seva observació diària per part del 
personal de l'explotació. 
CR3.3 S'examinen les egües deslletades una vegada que ha transcorregut un temps prudencial 
per assegurar la inexistència de patologies i/o alteracions que impedeixin traslladar-les al ramat 
corresponent. 
CR3.4 Es comprova que el maneig i les diferents actuacions que es duen a terme amb les 
egües després del deslletament es realitzen complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar 
d'aquests animals. 

 
RP4: supervisar la incorporació progressiva dels poltres recentment deslletats al règim de recria per 
assegurar que s’adapten correctament a la nova situació. 

CR4.1 Durant els primers dies, s'examinen amb molt deteniment els poltres que passen al 
règim de recria per solucionar possibles inconvenients que els impedeixin adaptar-se a la nova 
situació. 
CR4.2 Se supervisa la incorporació als nous hàbits perquè es realitzi de manera progressiva i 
complint totes les normes estipulades per a aquests casos.  
CR4.3 Es verifica l'execució dels treballs per assegurar una entrada correcta dels animals al 
règim de recria. 
CR4.4 Durant la recria, i tenint en compte criteris com el valor dels seus progenitors, 
aproximació als estàndards de l'explotació, actituds incipients dels poltres, entre altres, es 
realitza una primera selecció dels animals en funció de la destinació que tindran quan siguin 
adults. 
CR4.5 Es comprova que les actuacions realitzades amb els poltres per incorporar-los al règim 
de recria es realitzen complint les especificacions que estableix el pla de prevenció de riscos 
laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar d'aquests animals. 

 
RP5: planificar i supervisar les activitats d'amansiment durant el període de recria dels poltres, fins a la 
seva preparació per a la doma. 

CR5.1 Es planifiquen els diferents treballs d'amansiment perquè es realitzin en funció de l'edat, 
raça i sexe dels animals. 



CR5.2 Se supervisen els diferents ramats d'animals diàriament per verificar que s'amarren amb 
freqüència i s'adapten al ritme de treball de l'explotació. 
CR5.3 Es planifica i es controla el treball d'amansiment dels animals perquè es realitzi de 
manera progressiva, segons el que s’ha estipulat i en funció del caràcter de cada individu i la 
seva utilitat posterior. 
CR5.4 Es comprova que el maneig i les diferents actuacions que es duen a terme amb els 
poltres durant l'amansiment es realitzen complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar 
d'aquests animals. 

 
RP6: controlar i supervisar que els poltres reben durant tot el període de recria l'alimentació i les cures 
higièniques i sanitàries necessàries. 

CR6.1 Se supervisen les racions alimentoses per als poltres perquè s'elaborin de conformitat 
amb les necessitats energètiques i nutritives dels animals en aquest període, en funció de la 
seva destinació final, i es distribueixin en l'horari, de la forma i amb els mitjans més adequats. 
CR6.2 Es controlen l'alimentació i els tractaments sanitaris aplicats als poltres durant el període 
de recria per assegurar-se que són els adequats i que es realitzen seguint els criteris establerts 
a l'explotació. 
CR6.3 S'examina amb freqüència l'estat general dels poltres de recria per detectar possibles 
necessitats nutritives addicionals en alguns animals, es comproven les indicacions rebudes dels 
seus cuidadors/ores i, si és necessari, es complementa de manera individual la ració. 
CR6.4 Es controlen la higiene i les cures bàsiques del bestiar perquè es realitzin de conformitat 
amb les instruccions donades, i es procuren els mitjans i materials necessaris. 
CR6.5 Se sotmeten els poltres de recria al programa sanitari preventiu específic de l'explotació 
per a aquest període. 
CR6.6 S'identifiquen i es localitzen els animals que presenten signes o símptomes indicatius de 
malaltia o aquells en què aquesta ja es trobi instaurada, per ser diagnosticats i tractats pel 
veterinari/ària. 
CR6.7 Es controla que l'administració dels diferents tractaments terapèutics, preventius i/o 
curatius es realitza, quan no l’aplica el facultatiu/va, seguint estrictament les indicacions 
sanitàries prescrites i, quan sigui necessari, tenint en compte els períodes de supressió 
d’aquests. 
CR6.8 S’enregistren l'administració de fàrmacs, les receptes, els albarans, les factures i les 
diferents cures sanitàries que s'efectuen sobre els animals i, es guarden convenientment, 
segons la normativa vigent de medicament veterinari. 
CR6.9 Es comprova que l'alimentació i les cures sanitàries dels poltres es realitzen sense 
provocar deterioració del medi ambient, complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar 
d'aquests animals. 

 
RP7: coordinar i controlar els recursos humans necessaris per gestionar les activitats que es duen a 
terme durant el deslletament i la recria de poltres, en funció dels objectius i activitats establerts per 
optimar aquests recursos. 

CR7.1 S'estableixen la distribució dels treballs i les directrius de funcionament tenint en compte 
les activitats predeterminades. 
CR7.2 S'identifiquen i es valoren els problemes plantejats quant a treballs efectuats, personal i 
mitjans de producció per tal de solucionar-los. 
CR7.3 Es verifiquen els treballs per comprovar el compliment del pla de prevenció de riscos 
laborals, i en cas contrari, es donen les instruccions necessàries per corregir-ho. 
CR7.4 Es realitza la distribució dels recursos humans adequant les característiques i 
qualificacions de les persones als requeriments dels llocs de treball. 
CR7.5 Es distribueixen les tasques i responsabilitats i s’assignen a cada treballador/a, de 
manera que el grup executi i finalitzi les operacions complint els objectius establerts. 
CR7.6 S'assessora tècnicament el personal incorporat en els aspectes relacionats amb el lloc 
de treball que cal ocupar. 
CR7.7 S'estableixen els informes i comunicats del treball que cal elaborar, es controlen les 
hores de treball, el rendiment i els costos, i s’avaluen els resultats de les activitats realitzades. 

 
 
 



Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Poltres de diferent raça, sexe i edat. Quadres seguides, boxs individuals. Amorriadors amb coberta, 
corraletes. Menjadores col·lectives. Menjadores individuals. Abeuradors col·lectius automàtics. 
Abeuradors individuals automàtics. Additius per a pinsos. Carretons i galledes. Mitjans motoritzats per 
distribuir pinsos i farratges i transportar material (dúmpers, tractors amb remolc...). Material de maneig 
d’animals (cabeçades de quadra de diferents mides, serretons ajustables, protectors, guindaletes, 
raspalls, brosses, estríjols...). Tisores tonedores automàtiques i tisores tonedores. Local per guardar-hi 
el material de maneig (guardaarnesos). Local per a emmagatzematge de medicaments i localització 
d’un poltre per a cures i exploracions. Medicaments, material per a l'aplicació de medicaments 
injectables, en pinso, en aigua o tòpic, neveres i material de conservació de medicaments. Termòmetre. 
Pinsos. Farratges. Additius per a pinsos. Correctors vitaminicominerals. Magatzems de pinso i 
farratges. Palla, serradures i encenalls per a jaços. Sistemes i materials d'identificació i marcatge. Local 
per treballar i arxivar tota la documentació necessària. Material informàtic. 
 
Productes i resultats 
Poltres de recria de diferent raça, sexe i edat. 
 
Informació utilitzada o generada 
Fitxa tècnica del funcionament de diferents equips i materials. Fitxes de reconeixement de malalties en 
l'explotació (general i individual). Índexs i informes d'objectius relacionats amb l'estructura de 
l'explotació. Registre del programa sanitari, tipus de medicaments, administració, maneig i 
emmagatzematge d'aquests. Fitxes tècniques sobre composició nutritiva de l'aliment. Fitxes tècniques 
sobre necessitats nutritives dels diferents animals. Protocols interns d'actuació en l'explotació. 
Normativa reguladora de l'activitat. Informes o butlletes de control intern. Gràfics de control de 
producció, de cens d'animals classificats per sexes, de nombre de deslletaments, de tant per cent de 
baixes, de consum de pinsos, farratges i materials per a jaços. Gràfics de control de paràmetres 
ambientals. 
 
Unitat de competència 3 
 
Denominació: SUPERVISAR LES TASQUES DE DOMATGE BÀSIC I MANEIG DE CAVALLS PER A 
FINALITATS RECREATIVES, DE TREBALL I ESPORTIVES, I EN EXHIBICIONS I /O CONCURSOS 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC0535_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: controlar els treballs per esbraveir els poltres, a fi de garantir la màxima fiabilitat en la seva doma 
posterior. 

CR1.1 Es realitza la selecció dels poltres que cal esbraveir segons criteris idonis d'edat, sexe i 
desenvolupament d’aquests. 
CR1.2 Es controlen l'apartament i el reconeixement posterior, i l’acostament als poltres per part 
del personal que s'encarrega d’esbraveir-los, perquè es realitzin de la manera indicada. 
CR1.3 Se supervisen els treballs de col·locació dels equips als poltres i la seva adaptació a 
aquests, perquè es realitzin de manera progressiva, evitant riscos innecessaris i comprovant 
que el material és l'idoni i que s'ajusta perfectament a les característiques morfològiques de 
l'animal. 
CR1.4 Es planifiquen i se supervisen tots els treballs de preparació per a la doma dels poltres 
perquè es realitzin als llocs idonis i segons les instruccions donades. 
CR1.5 S'avaluen individualment en cada animal l'adaptació i la submissió al treball dels poltres, 
i es modifiquen les pautes de treball, si és necessari, a partir de l'anàlisi d'aquests factors. 
CR1.6 Es comprova que el nivell d'aprenentatge dels poltres és suficient abans de posar-los a 
disposició del personal que es dedicarà a domar-los. 
CR1.7 S’enregistren, en una fitxa individual per a cada animal, les dades referides al caràcter, 
reaccions i submissió de l'animal al treball i d'altres que puguin servir d'ajuda per a la doma 
posterior. 



CR1.8 Es comprova que el maneig i les diferents actuacions que es duen a terme amb els 
poltres quan s’esbraveeixen es realitzen complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar 
d'aquests animals. 

 
RP2: supervisar els treballs de doma bàsica dels poltres i comprovar que l'animal adquireix el nivell 
necessari d'aprenentatge en cada fase, fins a complir l'objectiu que accepti el genet. 

CR2.1 Es planifica i es controla la presa de contacte dels poltres amb els mitjans de treball, 
perquè es realitzi sense provocar riscos innecessaris als animals i personal que els maneja. 
CR2.2 Se supervisen els treballs de doma amb corda per comprovar que els animals s'adapten 
perfectament als llocs, temps i modes d'execució d’aquests. 
CR2.3 S'avalua el nivell de doma que tenen els poltres amb corda i es decideix si es troben 
preparats per ser muntats. 
CR2.4 Se supervisa la munta dels poltres per comprovar que els modes i temps de treball, la 
submissió i el nivell d'aprenentatge dels animals són els idonis per a la fase de doma en què es 
troben. 
CR2.5 S’enregistren, en una fitxa individual per a cada animal, les dades referides al nivell de 
doma i comportament del poltre durant la seva munta. 
CR2.6 Es comprova que el maneig i les diferents actuacions que es duen a terme amb els 
poltres durant la seva doma bàsica es realitzen complint les especificacions que estableix el pla 
de prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar 
d'aquests animals. 

 
RP3: controlar les operacions de maneig que es duen a terme amb cavalls destinats a finalitats 
recreatives, de treball i esportives. 

CR3.1 Prèviament a la realització d'activitats recreatives, de treball i/o esportives, se supervisa 
que els cavalls destinats a aquestes finalitats han estat examinats i revisats convenientment. 
CR3.2 Se supervisen el transport, el maneig i la cura específica dels cavalls destinats a 
activitats recreatives, de treball i esportives perquè es duguin a terme de manera correcta. 
CR3.3 Es valora la introducció d’un animal de treball dins d’un ramat com a acompanyant o 
guia, i es planifica per optimar tasques com ara el deslletament i/o el moviment d'animals, entre 
altres. 
CR3.4 Se seleccionen els animals que s'utilitzen en activitats de formació del personal per 
optimar l'aprenentatge d’aquest. 
CR3.5 Es comprova que el maneig i les diferents actuacions que es duen a terme amb cavalls 
destinats a finalitats recreatives, de treball i esportives es realitzen complint les especificacions 
que estableix el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i respectant les normes 
mínimes de benestar d'aquests animals. 

 
RP4: verificar el desenvolupament correcte de les tasques d'ensinistrament, condicionament i 
presentació del bestiar equí per a la participació en exhibicions i/o concursos.  

CR4.1 S’escullen els animals per a la participació i/o exhibicions en els diferents esdeveniments 
i concursos, i s’identifiquen fonamentalment els valors correctes referents al tipus racial, 
conformació morfològica, moviments i aptituds favorables per a cadascuna de les disciplines en 
les quals participen. 
CR4.2 Prèviament a la participació i/o exhibició dels animals en els diferents esdeveniments i 
concursos, se supervisa que han estat examinats i revisats convenientment per descartar 
defectes i/o lesions que puguin incapacitar-los de manera temporal o definitiva per a aquestes 
finalitats. 
CR4.3 Se supervisen les tasques d'ensinistrament, entrenament i condicionament dels animals 
per a la seva participació i/o exhibició en els diferents esdeveniments i concursos, perquè es 
realitzin basant-se en les normes i reglaments establerts per a cada cas. 
CR4.4 Es controlen els materials i equips utilitzats durant l'ensinistrament, entrenament i 
participació i/o exhibició dels animals en els diferents esdeveniments i concursos, perquè siguin 
els adequats en cada cas. 
CR4.5 Es comprova que les tasques d'ensinistrament, entrenament i condicionament dels 
animals per a la seva presentació i/o exhibició en els diferents esdeveniments i concursos es 
realitzen complint les especificacions que estableix el pla de prevenció de riscos laborals de 
l'empresa i respectant les normes mínimes de benestar d'aquests animals. 

 



RP5: coordinar i controlar els recursos humans necessaris per a la realització de les tasques de doma 
bàsica i maneig de cavalls per a finalitats recreatives, de treball, esportives, i en exhibicions i/o 
concursos, en funció dels objectius i activitats establerts per optimar aquests recursos. 

CR5.1 S'estableixen la distribució dels treballs i les directrius de funcionament tenint en compte 
les activitats predeterminades. 
CR5.2 S'identifiquen i es valoren els problemes plantejats quant a treballs realitzats, personal i 
mitjans de producció per tal de solucionar-los. 
CR5.3 Es verifiquen els treballs per comprovar que es compleix el pla de prevenció de riscos 
laborals, i en cas contrari, es donen les instruccions necessàries per corregir-ho. 
CR5.4 S’efectua la distribució dels recursos humans adequant les característiques i 
qualificacions de les persones als requeriments dels llocs de treball. 
CR5.5 Es distribueixen les tasques i responsabilitats i s’assignen a cada treballador/a, de 
manera que el grup executi i finalitzi les operacions complint els objectius establerts. 
CR5.6 S'assessora tècnicament el personal incorporat en els aspectes relacionats amb el lloc 
de treball que cal ocupar. 
CR5.7 S'estableixen els informes i comunicats del treball que cal elaborar, es controlen les 
hores de treball, el rendiment i els costos, i s’avaluen els resultats de les activitats realitzades. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Cavalls de diferent raça, sexe i edat. Quadres seguides, boxs individuals. Amorriadors amb coberta, 
corraletes. Material de maneig d'animals (cabeçades de quadra de diferents mides, serretons 
ajustables, guindaletes, raspalls, brosses, estríjols, ramals, capçals de treball, filets, brides, cingles, 
dessuadors, selles de muntar, regnes, protectors de treball, fuets, tralles...). Camió o remolc condicionat 
per transportar bestiar equí. Instal·lacions per al treball i ensinistrament del bestiar equí. Tisores 
tonedores automàtiques i tisores tonedores. Local per guardar-hi el material de maneig i transport del 
bestiar (guardaarnesos). Sistemes i materials d'identificació. Local per treballar i arxivar la 
documentació necessària. Material informàtic. 
 
Productes i resultats 
Cavalls de diferent raça, sexe i edat amb doma bàsica i/o preparats per a finalitats recreatives, de 
treball, esportives, i per a exhibicions i/o concursos. 
 
Informació utilitzada o generada 
Fitxa tècnica del funcionament de diferents equips i materials. Índexs i informes d'objectius relacionats 
amb l'estructura de l'explotació. Protocols interns d'actuació a l'explotació. Normativa reguladora de 
l'activitat. Informes o butlletes de control intern. 
 
Unitat de competència 4 
 
Denominació: GESTIONAR LES INSTAL·LACIONS, LA MAQUINÀRIA, EL MATERIAL I ELS EQUIPS 
DE L'EXPLOTACIÓ RAMADERA 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC0536_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: controlar i verificar que les instal·lacions i el seu manteniment són les adequades i necessàries 
per aconseguir situar correctament el bestiar en tot moment i desenvolupar satisfactòriament les 
diferents activitats de l'explotació. 

CR1.1 S'estableix el pla de manteniment d'instal·lacions tractant d'optimar costos i temps i es 
controla l'execució dels treballs que s’hi indiquen. 
CR1.2 Es programa el pla de neteja de la maquinària, equips i estris establint els procediments 
que cal aplicar i es comprova que la maquinària, els equips i estris es troben disposats per 
funcionar. 
CR1.3 Es revisen les diferents estances on se situa el bestiar i s’assegura que proporcionen al 
bestiar prou comoditat, que gaudeixen d’una bona localització, que compleixen les mesures 



sanitàries establertes i que no contenen elements perillosos, tenint en compte criteris que 
assegurin la sanitat i la salut dels consumidors/ores. 
CR1.4 Es revisen les instal·lacions a l'aire lliure per assegurar la protecció suficient del bestiar 
contra les inclemències del temps, els depredadors i el risc de malalties. 
CR1.5 Es comprova l'accessibilitat a les estances perquè sigui conforme amb les 
característiques del bestiar i no presenti barreres, ni exposin el bestiar a elements perillosos 
que li puguin causar ferides o lesions. 
CR1.6 Es controlen els equips de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització perquè 
siguin els indicats a l'explotació, i es comprova que es preparen, es manegen i s’apliquen amb 
les tècniques adequades i dosis recomanades. 
CR1.7 S'inspeccionen les instal·lacions de l'explotació, amb la freqüència estipulada, i 
s’assegura que estiguin netes, desinfectades i desratitzades amb els productes autoritzats i els 
procediments adequats, segons el programa específic establert. 
CR1.8 Es controlen els paràmetres com ara la circulació de l'aire, el nivell de la pols, la 
temperatura, la humitat relativa de l'aire, la concentració de gasos i el nivell d'il·luminació per tal  
de mantenir-los dins de límits que no siguin perjudicials per als animals. 
CR1.9 Se supervisen, amb la freqüència requerida, les instal·lacions elèctriques, de 
subministrament d'aigua i els sistemes de vigilància del bestiar de l'explotació, i se’n comprova 
l’estat i el funcionament correctes. 
CR1.10 Es controlen l'emmagatzematge i/o l’eliminació dels residus i subproductes generats, 
perquè es realitzin als llocs adequats per a cadascun d'aquests, d'acord amb criteris 
mediambientals i que impedeixin la propagació i difusió de plagues. 
CR1.11 Se supervisen les operacions de condicionament i manteniment de les instal·lacions per 
comprovar que es realitzen respectant les normes mínimes de benestar animal, de protecció 
dels animals a les explotacions ramaderes, tenint en compte criteris que assegurin la sanitat i la 
salut dels consumidors, complint les normes de prevenció de riscos laborals, i en cas 
d'incompliment, donant les instruccions necessàries per corregir la situació. 

 
RP2: programar les tasques de manteniment de les màquines, material i equips (estris i eines) de 
l'explotació ramadera complint les especificacions d'ús i les que estableix el pla de prevenció de riscos 
laborals de l'empresa. 

CR2.1 S'ordenen, s’actualitzen i s’analitzen la documentació tècnica i altres fonts d'informació 
disponibles per determinar l'abast de les possibles avaries o fallades de les màquines, material i 
equips i elaborar un pla d'actuació. 
CR2.2 S'elabora el pla de manteniment preventiu (de primer nivell) a curt i mitjà termini de la 
maquinària i equips (greixatges, neteges, canvi d'olis i filtres, entre altres actuacions) tenint en 
compte els mètodes de treball, l'ordenació de les seves fases i tractant d'optimar costos i temps 
de treball. 
CR2.3 S'elaboren el calendari i els criteris objectius d'utilització de la maquinària d'acord amb el 
programa de producció establert. 
CR2.4 S'elaboren les fitxes i els comunicats de treball, indicant-hi temps de funcionament, 
consums i interrupcions produïdes i les seves causes per controlar els equips i les màquines 
segons el programa de manteniment elaborat. 
CR2.5 S'emet l'informe tècnic del diagnòstic amb la informació necessària per identificar les 
avaries que cal reparar en un taller especialitzat, i les que amb reparacions bàsiques es puguin 
fer al taller, per al funcionament correcte de les instal·lacions, maquinària i equips. 

 
RP3: controlar el manteniment i la utilització de la maquinària, material i equips (estris i eines) de 
l'explotació, per evitar-ne la deterioració i els riscos innecessaris. 

CR3.1 Se supervisen les operacions de revisió, manteniment periòdic, reparacions bàsiques, 
substitució d'elements o peces avariades i les posades a punt de la maquinària, material i 
equips (estris i eines) de l'explotació perquè es realitzin en els terminis, mitjans i forma 
establerts, amb les mesures de seguretat correctes amb operacions senzilles, si escau, 
recanvis adequats i seguint instruccions específiques amb els procediments i la periodicitat que 
indiquen els manuals i/o protocols establerts. 
CR3.2 Es controlen la maquinària, el material i els equips perquè estiguin ordenats i situats en 
llocs adequats i en perfectes condicions d'ús. 
CR3.3 Se supervisa la maquinària per comprovar que està adaptada al que estableixen el Codi 
de la circulació i la normativa complementària quan han de circular per les vies públiques. 



CR3.4 Es verifica la funcionalitat correcta dels equips i instal·lacions i, a més, si cal, es 
comprova que respon als criteris d'homologació establerts, i se’n realitza un control final. 
CR3.5 S'inspecciona el maneig de la maquinària, material i equips (estris i eines) de l'explotació 
perquè es dugui a terme de conformitat amb els requeriments de cada operació i ritme de 
treball requerit. 
CR3.6 Es revisa i es dota la farmaciola de primers auxilis, i es manté en perfecte estat 
d'utilització. 
CR3.7 En cas d'accident, s'apliquen amb rapidesa les tècniques d'assistència sanitària 
bàsiques i de primers auxilis. 
CR3.8 Es controlen les operacions de manteniment i maneig amb màquines, material i equips 
(estris i eines) perquè es compleixin les especificacions d'ús sense provocar deterioració del 
medi ambient, es respectin les normes mínimes de benestar animal i de protecció dels animals 
a les explotacions ramaderes, es compleixin les normes de prevenció de riscos laborals i, en 
cas d'incompliment, es donin les instruccions necessàries per corregir la situació. 

 
RP4: gestionar un taller, per a la realització del manteniment i reparacions bàsiques de la maquinària i 
equips ramaders, tenint en compte els mitjans disponibles i les operacions que cal realitzar. 

CR4.1 Es fa la provisió dels materials del taller en la quantitat necessària i amb la qualitat 
adequada per realitzar les operacions de reparació previstes. 
CR4.2 S'organitza el taller perquè els equips i les eines estiguin en condicions de fer-se servir 
immediatament. 
CR4.3 Es realitzen les operacions de subministraments i despeses de materials ajustant-se als 
càlculs elaborats prèviament. 
CR4.4 Es verifica l’estoc de materials, eines i recanvis, i s’avaluen les necessitats 
d'aprovisionament a curt i mitjà termini. 
CR4.5 Se supervisen les condicions d'emmagatzematge i conservació de materials, estris i 
eines i es comprova que són les idònies. 
CR4.6 S’enregistra i s’actualitza la informació tècnica de subministraments i proveïdors. 
CR4.7 Es revisa el material rebut i es comprova que es correspon amb el sol·licitat i que el seu 
estat i funcionament són correctes. 
CR4.8 Es revisen els equips d'extinció d'incendis, se n’assegura la disposició correcta per ser 
usats immediatament i se n’efectua la senyalització correctament. 
CR4.9 Es verifica que totes les actuacions realitzades es duen a terme complint les normes de 
prevenció de riscos laborals i, en cas d'incompliment, donant les instruccions necessàries per 
corregir la situació. 

 
RP5: elaborar informes tècnics d'adquisicions per substituir la maquinària, els equips i estris ramaders 
que arriben al final de la seva vida útil (amortitzats) i per cobrir noves necessitats de l'empresa. 

CR5.1 S'estableix un registre periòdic dels temps d'operació de la maquinària incloent-hi els 
materials consumits (gasoil, oli) i les avaries produïdes. 
CR5.2 Es realitza una comparació anual entre els costos d'utilització reals obtinguts al llarg de 
l'any i les ofertes de servei als preus de mercat. 
CR5.3 Es programa l'adquisició/la substitució d'equips quan s'apreciïn diferències significatives 
entre els costos reals i les previsions realitzades, o quan per les fallades o els augments de les 
avaries es deixi de complir sistemàticament el programa de treball establert. 
CR5.4 S'analitza la documentació tècnica i econòmica disponible sobre les màquines i equips 
en el mercat per determinar el pla de substitució dels que es troben amortitzats i obsolets i no 
són rendibles. 
CR5.5 Es fa un informe tècnic i econòmic amb la informació necessària per establir el pla 
d'adquisicions i s’hi indiquen les característiques tècniques, la rendibilitat de la inversió, el 
finançament i cost de l'operació. 

 
RP6: coordinar i controlar els recursos humans necessaris per gestionar les instal·lacions, la 
maquinària, el material i els equips de l'explotació ramadera, en funció dels objectius i activitats 
establerts per optimar aquests recursos. 

CR6.1 S'estableixen la distribució dels treballs i les directrius de funcionament tenint en compte 
les activitats predeterminades. 
CR6.2 S'identifiquen i es valoren els problemes plantejats quant a treballs realitzats, personal i 
mitjans de producció per tal de solucionar-los. 



CR6.3 Es verifiquen els treballs per comprovar el compliment del pla de prevenció de riscos 
laborals, i en cas contrari, es donen les instruccions necessàries per corregir-ho. 
CR6.4 Es realitza la distribució dels recursos humans adequant les característiques i 
qualificacions de les persones als requeriments dels llocs de treball. 
CR6.5 Es distribueixen les tasques i responsabilitats i s’assignen a cada treballador/a, de 
manera que el grup executi i finalitzi les operacions complint els objectius establerts. 
CR6.6 S'assessora tècnicament el personal incorporat en els aspectes relacionats amb el lloc 
de treball que cal ocupar. 
CR6.7 S'estableixen els informes i comunicats del treball que cal elaborar, es controlen les 
hores de treball, el rendiment i els costos, i s’avaluen els resultats de les activitats realitzades. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació del servei 
Màquines autopropulsades per a l'aplicació dels productes sanitaris, la càrrega, la descàrrega i el 
transport de matèries primeres i animals, per a la neteja, alimentació, extracció i conservació de 
productes ramaders. Instruments per al manteniment i reparació de màquines i equips. Bancs de 
treball, jocs d'eines, perforadora, gats hidràulics, equips de greixatge, compressor, dipòsits per a 
l'emmagatzematge de combustibles i lubrificants. Màquines, equips i instal·lacions ramaderes. 
 
Productes i resultats 
Operacions de condicionament, manteniment i maneig de maquinària, equips, estris i eines realitzades 
d'acord amb les necessitats dels animals i el maneig de l'explotació. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de servei. Manuals de màquines i equips. Informació tècnica sobre prestacions de treball. 
Informació tècnica sobre possibilitats i limitacions de les màquines que cal utilitzar. Manuals tècnics de 
manteniment de màquines i instal·lacions ramaderes. Normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
 
 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: CONTROL I ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS AMB SEMENTALS, FEMELLES 
REPRODUCTORES I POLTRES LACTANTS 
 
Codi: MF0533_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0533_3: Controlar i organitzar les activitats amb sementals, egües reproductores i poltres lactants. 
 
Durada: 180 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: MANEIG I SITUACIÓ DELS SEMENTALS, EGÜES REPRODUCTORES I POLTRES 
LACTANTS 
 
Codi: UF0372 
 
Durada: 40 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i RP8. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 



C1: controlar el maneig, la situació i el transport dels sementals, egües reproductores i poltres lactants 
per proporcionar-los el benestar adequat i obtenir un rendiment òptim dins de l'explotació. 

CE1.1 Determinar les pautes de maneig i situació dels reproductors i poltres lactants tenint en 
compte situacions específiques com ara peculiaritats individuals, incorporació de nous animals 
a l'explotació i etapa o fase del procés reproductiu. 
CE1.2 Determinar les característiques generals dels espais on es manegen i se situen els 
reproductors i poltres lactants, així com les pautes de condicionament i manteniment d’aquests 
que asseguren el benestar dels animals. 
CE1.3 Identificar les situacions de comportament anormal dels reproductors i poltres lactants i 
considerar, si és necessari, l'aplicació de mesures de maneig específiques. 
CE1.4 Planificar la composició dels ramats d'egües reproductores tenint en compte minimitzar 
les tasques de maneig d’aquestes. 
CE1.5 Descriure les actuacions que s'han de dur a terme amb els sementals per mantenir una 
forma física adequada i el seu vigor com a reproductors. 
CE1.6 Planificar els trasllats i/o transports dels sementals, egües reproductores i poltres 
lactants, i determinar les instal·lacions, els mitjans, equips, modes d'actuació, les mesures de 
seguretat i la documentació necessaris en cada cas. 
CE1.7 Identificar, per al maneig, situació i transport dels sementals, egües reproductores i 
poltres lactants, les especificacions que recullen la normativa de prevenció de riscos laborals i 
els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C2: coordinar els recursos humans necessaris en les activitats amb sementals, egües reproductores i 
poltres lactants per garantir uns rendiments adequats, en funció dels objectius i activitats establerts. 

CE2.1 Distribuir i assignar les tasques i responsabilitats per a cada treballador/a, de manera 
que es compleixin els objectius establerts. 
CE2.2 Assessorar tècnicament el personal en els aspectes relacionats amb el lloc de treball que 
cal desenvolupar. 
CE2.3 Determinar la resposta davant situacions d'emergència valorant-ne la gravetat, detenint 
l'activitat, comunicant la contingència i aplicant-hi el pla corresponent. 
CE2.4 Identificar els diferents problemes o conflictes que poden sorgir durant el treball i 
determinar possibles solucions. 
CE2.5 Elaborar els informes i comunicats de treball incloent-hi el control horari, rendiment i els 
costos per avaluar els resultats de les activitats realitzades. 
CE2.6 Identificar, per coordinar i controlar els recursos humans necessaris en les activitats amb 
sementals, egües reproductores i poltres lactants, les especificacions que recullen la normativa 
de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
Continguts 
 
1. Conducta dels sementals, egües reproductores i poltres lactants. 

 ̠ Pautes normals de comportament del semental i l'egua durant la seva etapa reproductiva. 
 ̠ Casos de comportament anormal del semental i l'egua durant la seva etapa reproductiva: vicis i 

possibles correccions. 
 ̠ Pautes normals de comportament dels poltres lactants. 
 ̠ Casos de comportament anormal dels poltres lactants: possibles correccions. 

 
2. Maneig de sementals, egües reproductores i poltres lactants. 

- Protocol específic de maneig per a sementals. 
- Protocol específic de maneig per a egües reproductores i poltres lactants. 
- Materials i equips utilitzats en el maneig de sementals, egües reproductores i poltres lactants. 

 
3. Situació i transport dels sementals, egües reproductores i poltres lactants. 

- Instal·lacions per a sementals, egües reproductores i poltres lactants: característiques, 
condicionament i manteniment. 

- Mitjans i equips de transport adequats al tipus de viatge. 
- Equips per protegir els animals durant el viatge. 
- Mesures preventives i de seguretat necessàries per als animals i el personal que els transporta. 
- Documentació i actuacions sanitàries obligatòries per transportar bestiar equí. 

 



4. Organització i supervisió del personal que maneja els sementals, les egües reproductores i els 
poltres lactants. 

- Necessitats de personal. 
- Organització del treball. 
- Assignació de treballs. 
- Assessorament i supervisió del personal. 

 
5. Normativa reguladora relacionada amb el maneig general i situació dels sementals, egües 
reproductores i poltres lactants. 

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

 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: PLANIFICACIÓ I CONTROL EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
REPRODUCTIU DEL BESTIAR EQUÍ 
 
Codi: UF0373 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2, RP3, RP4, RP5 i RP6. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: elaborar un pla de cobriments adaptat als recursos de l'explotació, supervisar-ne l’aplicació correcta 
i efectuar els registres pertinents durant tot el procés reproductiu. 

CE1.1 Dissenyar un pla de cobriments viable basant-se en l'estudi dels resultats d'anys 
anteriors, els recursos disponibles i els nous objectius de l'explotació. 
CE1.2 Seleccionar l'aplicació de tècniques de munta natural o inseminació artificial en funció del 
nombre i característiques de les egües que cal cobrir i dels sementals, personal i mitjans 
disponibles. 
CE1.3 Comprovar el compliment del pla de cobriments i solucionar els possibles contratemps 
amb les mesures i rectificacions més adequades als recursos i objectius de l'explotació. 
CE1.4 Recollir i arxivar la informació necessària per estudiar-la posteriorment, i realitzar 
l’emplenament correcte dels registres corresponents. 
CE1.5 Identificar, per elaborar i supervisar el pla de cobriments, les especificacions que recullen 
la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació en relació amb el benestar 
animal. 

 
C2: emprar els diferents mètodes per detectar i confirmar el zel en les egües reproductores amb la 
finalitat d'assegurar el moment idoni de cobriment. 

CE2.1 Identificar els signes i símptomes evidents de zel en les egües a través de l'observació 
del seu estat físic i comportament. 
CE2.2 Enumerar els diferents mètodes, materials, equips i instal·lacions que s'empren per 
detectar i confirmar el zel en les egües, així com els modes d'ús, funcionament i manteniment 
d’aquests. 
CE2.3 Utilitzar els diferents mètodes de detecció i confirmació de zel en les egües, i determinar 
la fase del cicle reproductiu en què es troben i el moment òptim per a la munta o inseminació de 
les egües. 
CE2.4 Emplenar els registres necessaris resultants de les actuacions que es realitzen amb les 
egües en la detecció i confirmació del zel. 
CE2.5 Identificar, per als processos de detecció i confirmació de zel en les egües, les 
especificacions que recullen la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació 
en relació amb el benestar animal. 

 
C3: emprar els diferents mètodes per extreure, preparar, conservar i transportar les dosis seminals que 
cal utilitzar en els cobriments per inseminació artificial. 



CE3.1 Enumerar els diferents mètodes, materials, equips i instal·lacions que s'empren per 
extreure, preparar, conservar i transportar les dosis seminals, així els modes d'ús, funcionament 
i manteniment d’aquests. 
CE3.2 Aplicar les tècniques adequades a cada tipus de semental que assegurin la recollida de 
semen de qualitat acceptable per preparar dosis seminals. 
CE3.3 Utilitzar els mitjans adequats de tractament i manipulació del semen fresc recollit, 
preparant, conservant i transportant en condicions de fiabilitat i seguretat les dosis seminals que 
cal utilitzar en els cobriments per inseminació artificial.  
CE3.4 Emplenar els registres necessaris resultants de les actuacions que es realitzen amb els 
sementals per obtenir i conservar dosis seminals. 
CE3.5 Identificar, per extreure, preparar, conservar i transportar dosis seminals, les 
especificacions que recullen la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació 
en relació amb el benestar animal. 

 
C4: emprar els diferents mètodes de cobriment de les egües confirmades de zel (munta natural o 
inseminació artificial), per aconseguir resultats satisfactoris en el nombre d'egües prenyades. 

CE4.1 Enumerar els diferents mètodes, materials, equips i instal·lacions que s'empren per al 
cobriment (munta natural o inseminació artificial) de les egües, així com els modes d'ús, 
funcionament i manteniment d’aquests. 
CE4.2 Realitzar la planificació de les actuacions que cal executar durant el procés de cobriment 
de les egües (munta natural o inseminació artificial), disposant les mesures i precaucions 
necessàries per aconseguir-ne la màxima efectivitat. 
CE4.3 Dirigir i/o realitzar el cobriment d'una egua per munta natural utilitzant els materials, 
equips, les instal·lacions i el personal necessaris per dur-lo a terme amb efectivitat i en 
condicions de seguretat. 
CE4.5 Realitzar el cobriment d'una egua per inseminació artificial, preparant amb anterioritat la 
dosi seminal que cal emprar, utilitzant els materials, equips i les instal·lacions necessaris per 
dur-lo a terme amb efectivitat i en condicions de seguretat. 
CE4.6 Emplenar els registres necessaris resultants de les actuacions que es realitzen amb les 
egües en els cobriments (munta natural o inseminació artificial).  
CE4.7 Identificar, per als processos de cobriment de les egües (munta natural o inseminació 
artificial), les especificacions que recullen la normativa de prevenció de riscos laborals i els 
criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C5: supervisar les actuacions que es realitzen amb les egües reproductores durant la seva gestació 
amb la finalitat de maximitzar el nombre de naixements. 

CE5.1 Identificar els diferents mètodes, materials, equips i les instal·lacions que s'empren per 
realitzar el diagnòstic de prenyat o confirmació de gestació de les egües, així com els modes 
d'ús, funcionament i manteniment d’aquests. 
CE5.2 Realitzar el diagnòstic de prenyat o confirmació de gestació d'una egua coberta amb 
anterioritat, utilitzant els materials, equips i les instal·lacions necessaris per dur-lo a terme amb 
efectivitat i en condicions de seguretat. 
CE5.3 Interpretar les alteracions de comportament i canvis físics més comuns que es poden 
presentar en l'egua prenyada i valorar si són normals per a la fase de gestació en la qual es 
troba. 
CE5.4 Determinar les actuacions oportunes de maneig que cal realitzar amb les egües 
prenyades per evitar avortaments i complicacions durant la seva gestació. 
CE5.5 Reconèixer els diferents signes indicatius d'avortament en les egües i actuar segons el 
protocol en cada cas. 
CE5.6 Determinar les cures específiques que rebran les egües en el prepart i disposar les 
actuacions i els mètodes de control i vigilància adequats. 
CE5.7 Identificar, per manejar i observar les egües durant el període de gestació, les 
especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la 
indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació en 
relació amb el benestar animal. 

 
C6: avaluar les accions oportunes i disposar els mitjans necessaris per atendre les egües durant el part 
per tal d’assegurar-ne el desenvolupament normal. 



CE6.1 Planificar les actuacions necessàries per condicionar correctament els espais en què es 
desenvoluparà el part de les egües i disposar els mitjans necessaris per atendre-les 
correctament. 
CE6.2 Elaborar un protocol de maneig i higiene referents a l'assistència al part de les egües per 
evitar danys i infeccions en la mare i el seu poltre. 
CE6.3 Reconèixer els símptomes evidents del part en les egües i valorar el moment aproximat 
en què es produirà el part. 
CE6.4 Identificar les diferents fases del part en les egües i advertir les possibles anomalies que 
es puguin produir durant el seu desenvolupament. 
CE6.5 Explicar les tècniques d'ajuda i cures necessàries per a les egües i els seus poltres 
durant el part i en els moments immediats a aquest, així com el protocol d'actuació en els casos 
de complicació i/o desenvolupament anormal del part. 
CE6.6 Identificar, per a l'assistència al part de les egües, les especificacions que recullen els 
manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la indústria agropecuària, la normativa 
de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C7: controlar les actuacions necessàries que cal realitzar amb les egües mares i els seus poltres durant 
el període de lactació, per assegurar el benestar dels poltres. 

CE7.1 Explicar les cures necessàries que cal aplicar a les egües i als seus poltres durant el 
període de lactació. 
CE7.2 Enumerar les característiques d’un poltre lactant en bon estat de desenvolupament 
segons l’edat. 
CE7.3 Indicar les pautes que cal seguir per aconseguir una lactació correcta del poltre. 
CE7.4 Descriure els possibles inconvenients que impedeixen proporcionar al poltre una lactació 
correcta i indicar les possibles solucions. 
CE7.5 Identificar les possibles variacions anormals de conducta que es puguin produir en les 
egües i els seus poltres durant el període de lactació. 
CE7.6 Explicar els mètodes emprats per integrar els poltres lactants i les seves mares dins d’un 
ramat d'animals semblants quant a l’estat fisiològic i maneig dins de l'explotació. 
CE7.7 Identificar motius i/o raons que poden provocar una integració nul·la o deficient dels 
poltres lactants i les seves mares en el ramat. 
CE7.8 Identificar, per al període de lactació dels poltres, les especificacions que recullen els 
manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la indústria agropecuària, la normativa 
de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C8: supervisar les pautes de comportament del poltre lactant i verificar que les tasques d'acostament 
per part dels cuidadors/ores es realitzen en el moment, forma i lloc apropiats. 

CE8.1 Enumerar les pautes de comportament normal dels poltres lactants. 
CE8.2 Identificar les alteracions o modificacions del comportament natural dels poltres lactants 
que aconsellen mesures d'actuació específiques. 
CE8.3 Explicar les tècniques i els mètodes d'acostament al poltre lactant per part dels 
cuidadors/ores. 
CE8.4 Identificar i valorar la idoneïtat dels equips, instal·lacions, eines i estris utilitzats pels 
cuidadors/ores per a l'acostament als poltres lactants. 
CE8.5 Identificar, per a les activitats relatives a l'acostament al poltre lactant per part dels 
cuidadors/ores, les especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques ambientals 
per al sector de la indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos laborals i els 
criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
Continguts 
 
1. Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor dels equins. 

- Fisiologia de l'aparell reproductor del semental: característiques morfològiques i funcionament. 
- Fisiologia de l'aparell reproductor de l'egua: característiques morfològiques i funcionament. 
- El cicle reproductiu en els sementals: pubertat, fertilitat, causes d'infertilitat i esterilitat en el 

semental. 
- El cicle reproductiu en l'egua: pubertat, fertilitat, durada i característiques del cicle ovàric, 

trastorns funcionals en l'ovulació, causes d'infertilitat i esterilitat en l'egua. 
 
2. La reproducció en el bestiar equí. 



- El pla de cobriments: disseny i planificació. 
- Mètodes de detecció de zel en l'egua: tècniques, materials, equips i instal·lacions utilitzats. 
- La munta natural: tècniques, materials, equips i instal·lacions utilitzats. Avantatges i 

inconvenients quant a la inseminació artificial. 
- La inseminació artificial: tècniques, materials, equips i instal·lacions utilitzats per a l'extracció de 

semen, manipulació, preparació, conservació i transport de dosis seminals. Tècniques, 
materials, equips i instal·lacions utilitzats per a inseminació amb semen fresc i congelat. 
Avantatges i inconvenients quant a la munta natural. 

- La gestació en l'egua: tècniques, materials, equips i instal·lacions utilitzats per al diagnòstic de 
la gestació. Fases, seguiment i cura de l'egua durant el període de gestació. 

 
3. El part en l'egua. 

- Signes i símptomes evidents de part en les egües. 
- Desenvolupament del part en l'egua: diferents etapes del part. 
- Espais, materials i equips necessaris per a l'assistència al part de les egües. 
- Protocol d'actuació en parts normals i en parts distòcics. 
- Cures neonatals específiques. 
- Puerperi. 
- Avortaments: signes i símptomes evidents. Protocols d'actuació. 

 
4. La lactància natural en el bestiar equí. 

- El braguer de l'egua: morfologia, fisiologia, malalties i cures. 
- Característiques principals de la llet de les egües. 
- La lactància natural: importància de l'encalostrament, etapes i durada. 

 
5. Tasques d'integració al grup i acostament als poltres lactants per part dels cuidadors/ores. 

- Integració dels poltres lactants a la convivència en grup: mètodes d'integració i solucions davant 
problemes d'adaptació. 

- Tècniques i mètodes d'acostament als poltres lactants. 
- Equips i instal·lacions necessaris per a les tasques d'acostament als poltres lactants: 

característiques i modes d'utilització. 
 
6. Informàtica aplicada a la planificació, control i desenvolupament del procés reproductiu en el 
bestiar equí. 

- Maneig de material informàtic. 
- Coneixement i maneig de programes informàtics relacionats amb l'activitat. 

 
7. Normativa reguladora relacionada amb la planificació, control i desenvolupament del procés 
reproductiu en el bestiar equí. 

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

 
 
UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: ALIMENTACIÓ I CURES DELS SEMENTALS, EGÜES REPRODUCTORES I 
POLTRES LACTANTS 
 
Codi: UF0374 
 
Durada: 50 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP7. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: organitzar i supervisar la distribució d'aliments, complements i additius alimentosos als sementals, 
egües reproductores i poltres lactants per satisfer-ne les necessitats d'alimentació en cadascuna de les 
fases productives. 



CE1.1 Interpretar la informació necessària per realitzar el programa d'alimentació dels animals 
reproductors i lactants. 
CE1.2 Reconèixer els diversos tipus d'aliments, complements i additius alimentosos que cal 
subministrar a cada animal o grup de reproductors i lactants en les diferents fases productives. 
CE1.3 Descriure els equips de subministrament d'aliments, complements i additius alimentosos 
per a reproductors i lactants, així com la seva regulació, neteja i el manteniment. 
CE1.4 Elaborar un programa de distribució d'aliments, complements i additius alimentosos als 
reproductors i lactants en funció de l'època de l'any i l'activitat i l’estat fisiològic dels animals, i 
fixar les quantitats específiques i els horaris de subministrament. 
CE1.5 Indicar els casos en els quals és preceptiu complementar l'alimentació dels sementals, 
egües reproductores i poltres lactants i/o substituir la lactància materna mitjançant lactació 
artificial i els modes de realització d’aquesta. 
CE1.6 Determinar els criteris d'emmagatzematge i conservació dels pinsos, fencs, farratges, 
complements i additius alimentosos per a reproductors i lactants. 
CE1.7 Realitzar el control del programa d'alimentació dels reproductors i lactants d’una 
explotació i comprovar que la distribució, les característiques, la qualitat i quantitat de les 
racions són les adequades. 
CE1.8 Identificar, per a la distribució d'aliments, complements i additius alimentosos als 
sementals, egües reproductores i poltres lactants, les especificacions que recullen els manuals 
de bones pràctiques ambientals per al sector de la indústria agropecuària, la normativa de 
prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C2: supervisar les mesures sanitàries necessàries i cures higièniques específiques que cal realitzar als 
sementals, egües reproductores i poltres lactants per mantenir-los en un estat òptim de salut. 

CE2.1 Enumerar les pautes higienicosanitàries pertinents per prevenir l'entrada i la propagació 
de possibles malalties a l'arribada de nous reproductors i lactants a l'explotació. 
CE2.2 Determinar els treballs bàsics de neteja i higiene que es realitzen als reproductors i 
lactants. 
CE2.3 Reconèixer, sobre l'animal viu o en un gràfic que el representi, les diferents regions 
corporals per aplicar-hi els diferents tractaments higienicosanitaris per a reproductors i lactants. 
CE2.4 Precisar els diferents materials i equips d'aplicació de mesures higienicosanitàries als 
reproductors i lactants, així com els modes d'ús, funcionament i manteniment d’aquests. 
CE2.5 Planificar el programa sanitari preventiu per als reproductors i lactants de l'explotació. 
CE2.6 Identificar els principals signes i símptomes de determinades malalties que poden afectar 
els reproductors i lactants. 
CE2.7 Determinar els criteris de vigilància, les mesures d'aïllament i cures pal·liatives a 
reproductors i lactants malalts. 
CE2.8 Emplenar correctament els registres d'actuacions higienicosanitàries que es realitzen als 
reproductors i lactants d'acord amb els protocols establerts a l'explotació. 
CE2.9 Definir les recomanacions bàsiques establertes sobre bioseguretat (tractament de 
cadàvers, residus i subproductes) per a explotacions ramaderes equines que continguin 
reproductors i lactants. 
CE2.10 Identificar, per a les actuacions higienicosanitàries en reproductors i lactants, les 
especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la 
indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació en 
relació amb el benestar animal. 

 
Continguts 
 
1. Característiques morfològiques dels reproductors i lactants del bestiar equí. 

- Exterior dels reproductors i lactants. 
- Regions corporals dels reproductors i lactants: zones sensibles. Defectes i tares. 
- Capes i pèls dels reproductors i lactants: coloracions i singularitats. 
- Característiques morfològiques diferenciadores dels reproductors i lactants en les principals 

races equines. 
 
2. Característiques fisiològiques dels reproductors i lactants del bestiar equí. 

- Fisiologia de l'aparell digestiu dels reproductors i lactants: característiques morfològiques i 
funcionament. 



- Fisiologia de l'aparell respiratori dels reproductors i lactants: característiques morfològiques i 
funcionament. 

- Fisiologia de l'aparell circulatori dels reproductors i lactants: característiques morfològiques i 
funcionament. 

- Fisiologia de l'aparell locomotor dels reproductors i lactants: característiques morfològiques i 
funcionament. 

- Característiques fisiològiques diferenciadores dels reproductors i lactants en les principals races 
equines. 

 
3. L'alimentació dels sementals, egües reproductores i poltres lactants. 

- Principis nutritius dels aliments: característiques. 
- Digestibilitat dels aliments en animals adults i lactants. 
- Tipus d'aliments per a animals reproductors i lactants. 
- Característiques i importància dels complements i additius en l'alimentació de reproductors i 

lactants. 
- La lactància artificial: mètodes, equips de subministrament i casos d'utilització. 
- Mètodes, equips i pautes de distribució, conservació i emmagatzematge d'aliments, 

complements i additius alimentosos per a reproductors i lactants. 
 
4. Cures higièniques dels sementals, egües reproductores i poltres lactants. 

- Neteja i higiene general de reproductors i lactants: dutxa, raspallada, esclarida i pentinada de 
crineres i cua, i cures dels cascos. 

- Pautes de cures i tractaments higiènics específics per a sementals, egües reproductores i 
poltres lactants. 

- Neteja i desinfecció dels òrgans externs de l'aparell reproductor del semental i l'egua. 
- Mètodes, equips i instal·lacions per a la cura i higiene dels sementals, egües reproductores i 

poltres lactants. 
- Registres de cures higièniques a reproductors i lactants: anotació i control. 
- Registre de productes per a la cura i higiene dels reproductors i lactants: indicacions i control 

d'existències d’aquests. 
 
5. Alteracions de la salut i actuacions sanitàries preceptives per a sementals, egües 
reproductores i poltres lactants. 

- Identificació i detecció de sementals, egües reproductores i poltres lactants malalts: signes i 
símptomes evidents de malaltia. Lesions i ferides més comunes. Processos patològics 
freqüents. 

- Tractaments zootècnics preventius per a sementals, egües reproductores i poltres lactants: 
modes, mitjans i freqüència d'aplicació. 

- Tractaments propedèutics i terapèutics per a sementals, egües reproductores i poltres lactants: 
modes, mitjans i freqüència d'aplicació. 

- Programes vacunals i de desparasitació interna i externa per a reproductors i lactants: modes, 
mitjans i freqüència d'aplicació. 

- Registres de tractaments sanitaris realitzats a reproductors i lactants: anotació i control. 
- Registre de medicaments: indicacions i control d'existències. 

 
6. Informàtica aplicada a l'organització i control de l'alimentació i cures dels sementals, egües 
reproductores i poltres lactants 

- Maneig de material informàtic. 
- Coneixement i maneig de programes informàtics relacionats amb l'activitat. 

 
7. Normativa reguladora relacionada amb la cura i les actuacions higienicosanitàries en 
reproductors i lactants del bestiar equí. 

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

 
 
 
 
 



Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 - UF0372  40 20 

Unitat formativa 2 - UF0373  90 40 

Unitat formativa 3 - UF0374  50 30 

 
Seqüència: 
 
Les unitats formatives 1, 2 i 3 corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana. 

 Competència matemàtica. 

 Competències en ciència. 

 Competències en tecnologia. 

 Competències socials en l'àmbit geogràfic. 
 
 
MÒDUL FORMATIU 2 
 
Denominació: CONTROL I ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE DESLLETAMENT I RECRIA 
DE POLTRES 
 
Codi: MF0534_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0534_3: Controlar i organitzar el deslletament i les activitats de recria dels poltres 
 
Durada: 150 hores 
 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: MANEIG I SITUACIÓ DELS POLTRES DURANT EL SEU DESLLETAMENT I LA SEVA 
RECRIA 
 
Codi: UF0375 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i l’RP2 pel que fa al 
maneig dels animals deslletats, i amb les RP3, RP4, RP5 i RP7. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: planificar el deslletament i les activitats que es duen a terme amb els poltres els dies posteriors al 
deslletament. 



CE1.1 Determinar les característiques generals que han de presentar els poltres lactants per 
poder ser deslletats. 
CE1.2 Definir els mètodes emprats per realitzar el deslletament o l’apartament dels poltres de 
les seves mares, així com les instal·lacions, els materials i equips que cal emprar i els modes 
d'usar-los. 
CE1.3 Preveure quina serà la conducta dels poltres deslletats i definir les mesures de control, 
situació i maneig específiques que en facilitaran la integració a la nova forma de vida dins de 
l'explotació. 
CE1.4 Identificar les situacions de comportament anormal dels poltres deslletats i considerar, si 
és necessari, l'aplicació de mesures de maneig específiques. 
CE1.5 Determinar les característiques generals dels espais on es manegen i se situen els 
poltres deslletats, així com les pautes de condicionament i manteniment d’aquests que 
asseguren el benestar dels animals. 
CE1.6 Identificar, per al procés de deslletament i activitats amb els poltres deslletats, les 
especificacions que recullen la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació 
en relació amb el benestar animal. 

 
C2: organitzar la incorporació dels poltres deslletats al règim de recria de l'explotació i controlar-ne el 
maneig i la situació durant aquesta fase productiva. 

CE2.1 Determinar les característiques generals que han de presentar els poltres deslletats per 
poder ser inclosos en el règim general de recria. 
CE2.2 Planificar la formació de diferents ramats de poltres de recria tenint en compte factors 
com la raça, l’edat i el sexe dels animals. 
CE2.3 Determinar les característiques generals dels espais on es manegen i se situen els 
poltres de recria, així com les pautes de condicionament i manteniment d’aquests que 
asseguren el benestar dels animals. 
CE2.4 Definir el maneig que cal realitzar amb els poltres de recria en cadascuna de les seves 
fases productives i especificar els objectius que cal aconseguir en cadascuna. 
CE2.5 Esmentar ordenadament cadascun dels treballs que cal efectuar durant les diferents 
fases de l'amansiment dels poltres de recria, així com els materials, equips i les instal·lacions 
emprats en cadascuna. 
CE2.6 Explicar quins són els indicatius i les condicions que han de presentar els poltres de 
recria quant al seu amansiment i estat físic per poder iniciar amb aquests la doma bàsica. 
CE2.7 En el cas de poltres de recria per a enceball, cal descriure els protocols de maneig dels 
poltres que asseguren un estat saludable i una bona producció de carn.  
CE2.8 Planificar els trasllats i/o transports dels poltres de recria, i determinar les instal·lacions, 
els mitjans, equips, modes d'actuació, les mesures de seguretat i la documentació necessaris 
en cada cas. 
CE2.9 Identificar, per als processos de maneig i situació dels poltres de recria, les 
especificacions que recullen la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d’actuació 
en relació amb el benestar dels animals. 

 
C3: coordinar i controlar els recursos humans necessaris en les activitats de deslletament i recria de 
poltres per garantir uns rendiments adequats, en funció dels objectius i activitats establerts. 

CE3.1 Distribuir i assignar les tasques i responsabilitats per a cada treballador/a, de manera 
que es compleixin els objectius establerts. 
CE3.2 Assessorar tècnicament el personal en els aspectes relacionats amb el lloc de treball que 
cal desenvolupar. 
CE3.3 Determinar la resposta davant situacions d'emergència valorant-ne la gravetat, detenint 
l'activitat, comunicant la contingència i aplicant-hi el pla corresponent. 
CE3.4 Identificar els diferents problemes o conflictes que poden sorgir durant el treball i 
determinar possibles solucions. 
CE3.5 Elaborar els informes i comunicats del treball incloent-hi el control horari, rendiment i els 
costos per avaluar els resultats de les activitats realitzades. 
CE3.6 Identificar, per coordinar i controlar els recursos humans necessaris en les activitats de 
deslletament i recria de poltres, les especificacions que recullen la normativa de prevenció de 
riscos laborals i els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
 
 



Continguts 
 
1. El deslletament en el bestiar equí. 

- Pautes que condicionen el moment de deslletament dels poltres: temps mínims de lactació, 
característiques morfològiques, característiques fisiològiques, salut i estat físic adequats. 

- Tècniques per al deslletament dels poltres: modes de situació, temps d'aïllament i manejos 
específics. 

- Instal·lacions, materials i equips necessaris per al deslletament dels poltres: característiques. 
Modes d'ús i condicionament. 

- Comportament natural de l'egua i el poltre després del deslletament. 
- Casos de comportament anormal dels poltres després del deslletament: possibles correccions. 

 
2. La recria en el bestiar equí. 

- Pautes que condicionen el pas dels poltres deslletats al règim general de recria de l'explotació: 
signes d'adaptació favorable a la nova situació, pautes alimentoses, salut i estat físic adequats. 

- Tècniques d'integració dels poltres deslletats en ramats: criteris i modes d'agrupació dels 
animals. 

- Maneig específic dels poltres de recria: protocol de maneig individual dels animals. Tècniques 
d'amansiment. Tècniques de trasllat i moviment dels animals en grup. 

- Protocol de maneig dels poltres d’enceball per a producció de carn. 
- Instal·lacions, materials i equips utilitzats en la recria dels poltres: característiques. Modes d'ús i 

condicionament. 
- Comportament natural dels poltres de recria. 
- Casos de comportament anormal dels poltres de recria: possibles correccions. 

 
3. Transport de poltres de recria. 

- Mitjans i equips de transport adequats al tipus de viatge. 
- Equips per a la protecció dels animals durant el viatge. 
- Mesures preventives i de seguretat necessàries per als animals i el personal que els transporta. 
- Documentació i actuacions sanitàries obligatòries per al transport de bestiar equí. 

 
4. Organització i supervisió del personal que treballa amb els poltres de recria. 

- Necessitats de personal. 
- Organització del treball. 
- Assignació de treballs. 
- Assessorament i supervisió del personal. 

 
5. Normativa reguladora relacionada amb el maneig general i situació dels poltres de recria. 

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

 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: IDENTIFICACIÓ, MARCATGE, ALIMENTACIÓ I CURES DELS POLTRES DE RECRIA 
 
Codi: UF0376 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2, pel que fa al marcatge i 
la identificació, i amb l’RP6. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: establir les actuacions necessàries per identificar, marcar i inscriure els poltres en els registres 
pertinents. 

CE1.1 Reconèixer les característiques morfològiques externes dels poltres necessàries per 
emplenar una ressenya gràfica. 



CE1.2 Completar de forma correcta les fitxes de ressenya gràfica predissenyades i estipulades 
per l'explotació per als poltres. 
CE1.3 Reconèixer les zones corporals dels poltres on s'apliquen els diferents sistemes 
d'identificació i marcatge. 
CE1.4 Explicar les particularitats dels sistemes autoritzats que hi ha per identificar i marcar els 
poltres, així com els materials, equips i modes per aplicar-los. 
CE1.5. Gestionar la documentació necessària per tramitar la inscripció dels poltres en el 
registre oficial de la seva raça. 
CE1.6 Interpretar i arxivar tota la documentació resultant de la inscripció dels poltres en el 
registre oficial de la seva raça. 
CE1.7 Identificar, per identificar i marcar els poltres de recria, les especificacions que recullen 
els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la indústria agropecuària, la 
normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d'actuació en relació amb el benestar 
animal. 

 
C2: organitzar i supervisar la distribució d'aliments, complements i additius alimentosos als poltres de 
recria per satisfer-ne les necessitats d'alimentació en cadascuna de les fases productives. 

CE2.1 Interpretar la informació necessària per realitzar el programa d'alimentació dels poltres 
de recria. 
CE2.2 Reconèixer els diversos tipus d'aliments, complements i additius alimentosos que cal 
subministrar a cada animal o grup de poltres de recria en les diferents fases productives. 
CE2.3 Descriure els equips de subministrament d'aliments, complements i additius alimentosos 
per a poltres de recria, així com la regulació, neteja i el manteniment dels poltres. 
CE2.4 Indicar els casos en els quals és preceptiu complementar l'alimentació dels poltres de 
recria, així com els complements i additius adequats per a cadascun. 
CE2.5 Elaborar un programa de distribució d'aliments, complements i additius alimentosos als 
poltres de recria en funció de l'època de l'any i l'activitat i l’estat fisiològic dels animals, i fixar les 
quantitats específiques i els horaris de subministrament. 
CE2.6 Determinar els criteris d'emmagatzematge i conservació dels pinsos, fencs, farratges, 
complements i additius alimentosos per a poltres de recria. 
CE2.7 Realitzar el control del programa d'alimentació dels poltres de recria d'una explotació i 
comprovar que la distribució, les característiques, la qualitat i quantitat de les racions són les 
adequades. 
CE2.8 Identificar, per distribuir aliments, complements i additius alimentosos als poltres de 
recria, les especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al 
sector de la indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris 
d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C3: supervisar les mesures sanitàries necessàries i cures higièniques específiques que cal realitzar als 
poltres de recria per mantenir-los en un estat òptim de salut. 

CE3.1 Enumerar les pautes higienicosanitàries pertinents per prevenir l'entrada i la propagació 
de possibles malalties a l'arribada de nous poltres de recria a l'explotació. 
CE3.2 Determinar els treballs bàsics de neteja i higiene que es realitzen als poltres de recria. 
CE3.3 Reconèixer, sobre l'animal viu o en un gràfic que el representi, les diferents regions 
corporals per aplicar-hi els diferents tractaments higienicosanitaris per a poltres de recria. 
CE3.4 Precisar els diferents materials i equips d'aplicació de mesures higienicosanitàries als 
poltres de recria, així com els modes d'ús, funcionament i manteniment d’aquests. 
CE3.5 Planificar el programa sanitari preventiu per als poltres de recria de l'explotació.  
CE3.6 Identificar els principals signes i símptomes de determinades malalties que poden afectar 
els poltres de recria. 
CE3.7 Determinar els criteris de vigilància, les mesures d'aïllament i cures pal·liatives per a 
poltres de recria. 
CE3.8 Emplenar correctament els registres d'actuacions higienicosanitàries que es realitzen als 
poltres de recria d'acord amb els protocols establerts a l'explotació. 
CE3.9 Definir les recomanacions bàsiques establertes sobre bioseguretat (tractament de 
cadàvers, residus i subproductes) per a explotacions ramaderes equines que continguin poltres 
de recria. 
CE3.10 Identificar, per a les actuacions higienicosanitàries en poltres de recria, les 
especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la 



indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d’actuació en 
relació amb el benestar animal. 

 
Continguts 
 
1. Característiques morfològiques dels animals de recria en el bestiar equí. 

- Exterior dels poltres de recria. 
- Regions corporals dels poltres de recria: zones sensibles. Defectes i tares. 
- Capes i pèls dels poltres de recria: coloracions i singularitats. 
- Característiques morfològiques diferenciadores dels poltres de recria en les principals races 

equines. 
 
2. Característiques fisiològiques dels animals de recria en el bestiar equí. 

- Fisiologia de l'aparell digestiu dels poltres de recria: característiques morfològiques i 
funcionament. 

- Fisiologia de l'aparell respiratori dels poltres de recria: característiques morfològiques i 
funcionament. 

- Fisiologia de l'aparell circulatori dels poltres de recria: característiques morfològiques i 
funcionament. 

- Fisiologia de l'aparell locomotor dels poltres de recria: característiques morfològiques i 
funcionament. 

- Característiques fisiològiques diferenciadores dels poltres de recria en les principals races 
equines. 

 
3. L'alimentació de recria en el bestiar equí. 

- Principis nutritius dels aliments: característiques. 
- Digestibilitat dels aliments en poltres joves. 
- Tipus d'aliments per a poltres de recria. 
- Característiques i importància dels complements i additius en l'alimentació dels poltres de 

recria. 
- Mètodes, equips i pautes de distribució, conservació i emmagatzematge d'aliments, 

complements i additius alimentosos per a poltres de recria. 
 
4. Cures higièniques dels poltres de recria. 

- Neteja i higiene general dels poltres de recria: dutxa, raspallada, esclarida i pentinada de 
crineres i cua, i cures dels cascos. 

- Pautes de cures i tractaments higiènics específics per a poltres de recria. 
- Mètodes, equips i instal·lacions per a la cura i higiene dels poltres de recria. 
- Registres de cures higièniques de poltres de recria: anotació i control. 
- Registre de productes per a la cura i higiene dels poltres de recria: indicacions i control 

d'existències. 
 
5. Alteracions de la salut i actuacions sanitàries preceptives per a animals de recria en el bestiar 
equí. 

- Identificació i detecció de poltres de recria malalts: signes i símptomes evidents de malaltia. 
Lesions i ferides més comunes. Processos patològics freqüents. 

- Tractaments zootècnics preventius per a poltres de recria: modes, mitjans i freqüència 
d'aplicació. 

- Tractaments propedèutics i terapèutics per a poltres de recria: modes, mitjans i freqüència 
d'aplicació. 

- Programes vacunals i de desparasitació interna i externa per a poltres de recria: modes, mitjans 
i freqüència d'aplicació. 

- Registres de tractaments sanitaris realitzats a poltres de recria: anotació i control. 
- Registre de medicaments: indicacions i control d'existències. 

 
6. Identificació i marcatge dels poltres en el bestiar equí. 

- Identificació per ressenya de caràcters naturals. 
- Identificació per dispositius electrònics. 
- Marcatge: marques de foc, tatuatges i altres sistemes. 

 



7. Registres i inscripció dels poltres del bestiar equí. 
- Normativa reguladora de la inscripció dels poltres en els llibres genealògics de cada raça. 
- Gestió de la documentació necessària per a la inscripció dels poltres en els diferents registres i 

llibres genealògics. 
 
8. Informàtica aplicada a la inscripció dels poltres en els registres corresponents i a 
l'organització i control de l'alimentació i cures dels poltres. 

- Maneig de material informàtic. 
- Coneixement i maneig de programes informàtics relacionats amb l'activitat. 

 
9. Normativa reguladora relacionada amb la cura i les actuacions higienicosanitàries en animals 
de recria del bestiar equí. 

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

 
 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 - UF0375  90 30 

Unitat formativa 2 - UF0376  60 30 

 
Seqüència: 
 
Les unitats formatives 1 i 2 corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera independent. 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana. 

 Competència matemàtica. 

 Competències en ciència. 

 Competències en tecnologia. 

 Competències socials en l'àmbit geogràfic. 
 
 
MÒDUL FORMATIU 3 
 
Denominació: SUPERVISIÓ DE LA DOMA BÀSICA DELS POLTRES I DEL MANEIG DE CAVALLS 
PER A FINALITATS RECREATIVES, DE TREBALL I ESPORTIVES, I EN EXHIBICIONS I/O 
CONCURSOS 
 
Codi: MF0535_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0535_3: Supervisar les tasques de doma bàsica i maneig de cavalls per a finalitats recreatives, de 
treball i esportives, i en exhibicions i/o concursos. 
 
Durada: 180 hores 
 



 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: PROCÉS DE DOMA BÀSICA DELS POLTRES EN EL BESTIAR EQUÍ 
 
Codi: UF0377 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i l’RP2. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: planificar i controlar que s'aparten i s’esbraveeixen els poltres de recria per facilitar-ne la doma 
posterior. 

CE1.1 Realitzar la programació d'un pla de treball adequat per apartar i esbraveir els poltres de 
recria. 
CE1.2 Determinar les pautes d'actuació que cal seguir en cadascuna de les fases per apartar i 
esbraveir els poltres. 
CE1.3. Definir les característiques i els modes d'ús de les instal·lacions, materials i equips que 
s'utilitzen per apartar i esbraveir els poltres. 
CE1.4 Reconèixer les característiques morfològiques i de comportament que es requereixen en 
els poltres de recria per començar amb aquests els treballs de col·locació i adaptació d'equips 
que es faran servir en la doma posterior. 
CE1.5 Identificar les situacions de comportament anormal dels poltres quan són apartats i 
esbraveïts i considerar, si és necessari, l'aplicació de mesures de maneig específiques. 
CE1.6 Valorar i estimar el nivell d'adaptació i la submissió que han de tenir dels poltres abans 
d'iniciar amb aquests els treballs de doma amb corda. 
CE1.7 Elaborar i emplenar les fitxes necessàries per fer el control i seguiment del fet que 
s’esbraveeixen els poltres. 
CE1.8 Identificar, per a les actuacions d'apartar i esbraveir els poltres de recria, les 
especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la 
indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d’actuació en 
relació amb el benestar animal. 

 
C2: programar els treballs de doma amb corda dels poltres esbraveïts i supervisar que s'executen amb 
els equips i les tècniques apropiats en cada fase. 

CE2.1 Realitzar la programació d'un pla de treball adequat per al treball amb corda dels poltres 
esbraveïts. 
CE2.2 Valorar el comportament i el nivell de submissió que es requereixen en els poltres 
esbraveïts per començar amb aquests els treballs de doma amb corda. 
CE2.3 Explicar la tècnica que cal emprar en cadascuna de les fases del treball amb corda dels 
poltres esbraveïts i definir els objectius que cal aconseguir en cada fase. 
CE2.4 Definir les característiques i els modes d'ús de les instal·lacions, materials i equips que 
s'utilitzen en la doma amb corda dels poltres. 
CE2.5 Estimar l'adaptació dels poltres al treball de la doma amb corda i identificar situacions de 
comportament anormal dels poltres, i considerar, si és necessari, l'aplicació de mesures de 
maneig específiques. 
CE2.6 Valorar el nivell de doma amb corda que han de tenir dels poltres abans d'iniciar amb 
aquests els treballs de munta. 
CE2.7 Elaborar i emplenar les fitxes necessàries per controlar i seguir la doma amb corda dels 
poltres. 
CE2.8 Identificar, per als treballs de doma amb corda dels poltres esbraveïts, les 
especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la 
indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d’actuació en 
relació amb el benestar animal. 

 
C3: planificar i supervisar la iniciació a la munta dels poltres per completar amb aquests una doma 
bàsica adequada. 



CE3.1 Realitzar la programació d'un pla de treball adequat per a la iniciació a la munta dels 
poltres. 
CE3.2 Valorar el comportament i el nivell de submissió que es requereixen en els poltres 
domats amb corda per iniciar amb aquests els treballs de munta. 
CE3.3 Determinar les tècniques i els exercicis que cal realitzar en cadascuna de les fases de la 
iniciació a la munta dels poltres i definir els objectius que cal aconseguir en cada fase. 
CE3.4 Definir les característiques i els modes d'ús de les instal·lacions, materials i equips que 
s'utilitzen en la iniciació a la munta dels poltres. 
CE3.5 Identificar les situacions de comportament anormal dels poltres durant la seva iniciació a 
la munta i considerar, si és necessari, l'aplicació de mesures de maneig específiques. 
CE3.6 Valorar, després d’observar el treball de munta dels animals, si han aconseguit el nivell 
adequat per donar per finalitzada la doma bàsica. 
CE3.7 Elaborar i emplenar les fitxes necessàries per controlar i seguir el treball de munta dels 
poltres. 
CE3.8 Identificar, per als treballs d'iniciació a la munta dels poltres, les especificacions que 
recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la indústria agropecuària, 
la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d’actuació en relació amb el benestar 
animal. 

 
Continguts 
 
1. Morfologia dels poltres en la seva última fase de desenvolupament. 

- Aspecte general de l’exterior. 
- Regions corporals que cal destacar: nivell de desenvolupament, zones sensibles, defectes i 

tares. 
- Capes i pèls definitius: coloracions i singularitats. 
- Característiques morfològiques diferenciadores dels poltres en la seva última fase de 

desenvolupament en les principals races equines. 
 
2. La locomoció i motricitat en el cavall. 

- Conceptes fonamentals del moviment del cavall: amplitud, cadència, suspensió, elevació, 
equilibris, coordinació etc. 

- Estudi dels passos naturals del cavall: pas, trot i galop. 
- Estudi dels vicis en el moviment del cavall: pas pla o anadura, trot descompost, galop desunit, 

aculada, encabritada, guitzes, bot, alegria, etc. 
- Actituds del cavall aturat: aturada en sec, col·locació, recolliment, etc. 

 
3. Apartar i esbraveir els poltres. 

- Pautes que condicionen el fet d’apartar els poltres de recria per esbraveir-los: raça i edat dels 
animals. Característiques morfològiques, salut i estat físic adequats. 

- Tècniques per apartar els poltres per esbraveir-los: criteris i modes d'estabulació. 
- Maneig específic dels poltres en el moment d’esbraveir-los: protocol de maneig individual dels 

animals. Tècniques per esbraveir i sotmetre els poltres. 
- Instal·lacions, materials i equips utilitzats per apartar i esbraveir els poltres: característiques. 

Modes d'ús i condicionament. 
- Pautes normals de comportament dels poltres de recria després d’esbraveir-los i iniciar-los en 

la doma. 
- Casos de comportament anormal de poltres de recria després d’esbraveir-los i iniciar-los en la 

doma: vicis i possibles correccions. 
- Factors que denoten que els poltres han estat esbraveïts i sotmesos suficientment: estudi i 

valoració. 
 
4. La doma amb corda dels poltres. 

- Pautes que condicionen l'inici de la doma amb corda dels poltres: raça i edat dels animals. 
Nivell de submissió. Salut i estat físic adequats. 

- Tècniques d'ensenyament i aprenentatge de treball amb corda per a poltres: modes i temps de 
durada. 

- Instal·lacions, materials i equips utilitzats en el treball amb corda dels poltres: característiques. 
Modes de col·locació, ús i condicionament. 

- Pautes normals de comportament dels poltres durant el treball amb corda. 



- Casos de comportament anormal dels poltres durant el treball amb corda: vicis i possibles 
correccions. 

- Factors que denoten un treball correcte amb corda dels poltres: estudi i valoració. 
 
5. La iniciació a la munta dels poltres. 

- Pautes que condicionen l'inici de la munta dels poltres: raça i edat dels animals. Nivell de doma 
amb corda. Salut i estat físic adequats. 

- Tècniques d'inici a la munta dels poltres: modes i temps de durada. 
- Les ajudes del genet per a la munta: ajudes naturals i artificials. 
- Instal·lacions, materials i equips utilitzats en l'inici a la munta dels poltres: característiques. 

Modes de col·locació, ús i condicionament. 
- Pautes normals de comportament dels poltres durant la seva iniciació a la munta. 
- Casos de comportament anormal dels poltres durant la seva iniciació a la munta: vicis i 

possibles correccions. 
- Factors que denoten un nivell bàsic de doma en els poltres: estudi i valoració. 

 
6. Normativa reguladora relacionada amb la doma bàsica dels poltres en el bestiar equí. 

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

 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: CONTROL DEL BESTIAR EQUÍ QUE PARTICIPA EN ACTIVITATS RECREATIVES, 
DE TREBALL I ESPORTIVES, I EN EXHIBICIONS I/O CONCURSOS 
 
Codi: UF0378 
 
Durada: 40 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3 i l’RP4. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: organitzar i controlar les activitats que es realitzen amb cavalls destinats a finalitats recreatives, de 
treball i esportives, per assegurar-ne el desenvolupament correcte. 

CE1.1 Determinar les pautes generals de maneig, situació i transport dels cavalls que participen 
en activitats recreatives, de treball i esportives. 
CE1.2 Realitzar un pla específic de treball per als animals tenint en compte l'activitat o les 
activitats en què participen. 
CE1.3 Valorar el pla de treball previst per a cada animal i reconèixer si les tècniques i 
condicions i els temps de treball són els adequats per assolir els objectius predeterminats. 
CE1.4 Identificar les situacions de comportament anormal dels animals durant l'exercici de les 
activitats recreatives, de treball i esportives, i considerar, si és necessari, l'aplicació de mesures 
específiques per corregir-les. 
CE1.5 Reconèixer si el nivell d'ensinistrament i la condició física i mental dels animals són els 
adequats per a l'activitat que s’hi practica, i valorar el fet de descartar algun d'aquests animals 
per al desenvolupament d’una activitat en concret. 
CE1.6 Definir les característiques i els modes d'ús de les instal·lacions, materials i equips que 
s'utilitzen per a la preparació i pràctica amb els cavalls d'activitats recreatives, de treball i 
esportives. 
CE1.7 Identificar, per a la preparació i participació dels cavalls en activitats recreatives, de 
treball i esportives, les especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques 
ambientals per al sector de la indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos 
laborals i els criteris d’actuació en relació amb el benestar animal. 

 
C2: planificar i supervisar les actuacions necessàries que cal realitzar amb el bestiar equí per a la seva 
preparació i participació en exhibicions i/o concursos. 



CE2.1 Realitzar un pla específic de treball i condicionament dels animals tenint en compte el 
tipus d'activitat que cal efectuar en els esdeveniments i/o concursos en què hagin de participar i 
les normes i els reglaments que els regulen. 
CE2.2 Explicar les tasques d'ensinistrament, entrenament i condicionament dels cavalls per a la 
seva participació i/o exhibició en els diferents esdeveniments i concursos. 
CE2.3 Definir les característiques i els modes d'ús de les instal·lacions, materials i equips que 
s'utilitzen durant l'ensinistrament i la participació i/o l’exhibició d'aquests animals en els diferents 
esdeveniments i concursos. 
CE2.4 Reconèixer si el nivell d'ensinistrament i la condició física i mental dels animals són els 
adequats per a la participació i/o exhibició en un determinat esdeveniment o concurs, i valorar el 
fet de descartar algun dels animals per a la participació en algun d'aquests en concret. 
CE2.5 Identificar les situacions de comportament anormal dels animals durant l'ensinistrament i 
la seva participació i/o exhibició en els diferents esdeveniments i concursos, i considerar, si és 
necessari, l'aplicació de mesures específiques per corregir-les. 
CE2.6 Definir les pautes generals de situació i transport dels cavalls que participen en 
exhibicions i/o concursos. 
CE2.7 Identificar, per a la preparació i participació dels cavalls en exhibicions i/o concursos, les 
especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la 
indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d’actuació en 
relació amb el benestar animal. 

 
Continguts 
 
1. La utilització del bestiar equí per a activitats recreatives, de treball i esportives. 

- Principals activitats recreatives, de treball i esportives en les quals participa el bestiar equí: 
particularitats, reglaments i normes de participació. 

- Pautes que condicionen la participació del bestiar equí en les diferents activitats recreatives, de 
treball i esportives: raça, edat, nivell d'ensinistrament, salut i estat físic adequats. 

- Tècniques de preparació del bestiar equí per a la seva participació en activitats recreatives, de 
treball i esportives: treballs d'ensinistrament, condicionament i manteniment físic. 

- Maneig general de bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives: 
protocol de maneig i situació dels animals dins de l'explotació.  

- Instal·lacions, materials i equips utilitzats amb el bestiar equí que participa en activitats 
recreatives, de treball i esportives: modes d'ús i condicionament. 

- Comportament natural del bestiar equí en les seves diferents participacions en activitats 
recreatives, de treball i esportives. 

- Casos de comportament anormal del bestiar equí durant la seva participació en activitats 
recreatives, de treball i esportives: possibles correccions. 

 
2. La participació del bestiar equí en exhibicions i concursos. 

- Tipus d'exhibicions i concursos en els quals participa el bestiar equí: particularitats, reglaments i 
normes de participació. 

- Pautes que condicionen la participació del bestiar equí en exhibicions i concursos: raça, edat, 
nivell d'ensinistrament, condicionament, salut i estat físic adequats. 

- Tècniques de preparació del bestiar equí per a la seva participació en exhibicions i concursos: 
treballs de selecció, ensinistrament, condicionament i manteniment físic. 

- Maneig general del bestiar equí que es prepara per a la seva exhibició i/o participació en 
esdeveniments i/o concursos: protocol de maneig i situació dels animals dins de l'explotació. 

- Instal·lacions, materials i equips utilitzats per a la preparació i participació del bestiar equí en 
exhibicions i concursos: modes d'ús i condicionament. 

- Comportament natural del bestiar equí durant la seva participació en exhibicions i concursos. 
- Casos de comportament anormal del bestiar equí durant la seva participació en exhibicions i 

concursos: possibles correccions. 
 
3. Transport del bestiar equí per a la seva participació en activitats recreatives, de treball i 
esportives i en exhibicions i concursos. 

- Mitjans i equips de transport adequats al tipus de viatge. 
- Equips per a la protecció dels animals durant el viatge. 
- Mesures preventives i de seguretat necessàries per als animals i el personal que els transporta. 
- Documentació i actuacions sanitàries obligatòries per al transport de bestiar equí. 



 
4. Normativa reguladora relacionada amb el bestiar equí que participa en activitats recreatives, 
de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 

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

 
 
UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: ALIMENTACIÓ I MANEIG GENERAL DEL BESTIAR EQUÍ DURANT LA DOMA BÀSICA 
I LA SEVA PARTICIPACIÓ EN LES DIFERENTS ACTIVITATS EQÜESTRES 
 
Codi: UF0379 
 
Durada: 50 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP5. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: controlar la distribució d'aliments, complements i additius alimentosos al bestiar equí que participa 
en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 

CE1.1 Interpretar la informació necessària per realitzar un programa específic d'alimentació 
basat en l'activitat que desenvolupa cada animal. 
CE1.2 Reconèixer els diversos tipus d'aliments, complements i additius alimentosos que cal 
subministrar a cada animal segons el seu estat físic i l'activitat que desenvolupa. 
CE1.3 Descriure els equips de subministrament d'aliments, complements i additius alimentosos 
per al bestiar equí, així com la regulació, neteja i el manteniment d’aquests. 
CE1.4 Indicar els casos en els quals és preceptiu complementar l'alimentació d'algun dels 
animals, així com els complements i additius adequats en cada cas. 
CE1.5 Elaborar un programa de distribució d'aliments, complements i additius alimentosos per 
al bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i 
concursos, en funció de l'època de l'any i l'activitat i l’estat fisiològic dels animals, i fixar les 
quantitats específiques i els horaris de subministrament. 
CE1.6 Determinar els criteris d'emmagatzematge i conservació dels pinsos, fencs, farratges, 
complements i additius alimentosos per al bestiar equí. 
CE1.7 Realitzar el control del programa d'alimentació del bestiar equí que participa en activitats 
recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos d’una explotació, i comprovar que 
la distribució, les característiques, la qualitat i quantitat de les racions són les adequades. 
CE1.8 Identificar, per a la distribució d'aliments, complements i additius alimentosos al bestiar 
equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos, 
les especificacions que recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la 
indústria agropecuària, la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d’actuació en 
relació amb el benestar animal. 

 
C2: supervisar les mesures sanitàries necessàries i les cures higièniques específiques que cal realitzar 
al bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos, 
per mantenir-lo en un estat òptim de salut. 

CE2.1 Enumerar les pautes higienicosanitàries pertinents per prevenir l'entrada i la propagació 
de possibles malalties a l'arribada de nou bestiar equí a l'explotació. 
CE2.2 Determinar els treballs bàsics de neteja i higiene que es realitzen al bestiar equí que 
participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 
CE2.3 Reconèixer, sobre l'animal viu o en un gràfic que el representi, les diferents regions 
corporals per aplicar els diferents tractaments higienicosanitaris al bestiar equí. 
CE2.4 Precisar els diferents materials i equips d'aplicació de mesures higienicosanitàries al 
bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i 
concursos, així com els modes d'ús, funcionament i manteniment d’aquests. 
CE2.5 Planificar el programa sanitari preventiu per al bestiar equí que participa en activitats 
recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 



CE2.6 Identificar els principals signes i símptomes de determinades malalties que poden afectar 
el bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i 
concursos. 
CE2.7 Determinar els criteris de vigilància, les mesures d'aïllament i cures pal·liatives del 
bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i 
concursos. 
CE2.8 Emplenar correctament els registres d'actuacions higienicosanitàries que es realitzen 
amb el bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions 
i concursos, d'acord amb els protocols establerts a l'explotació. 
CE2.9 Definir les recomanacions bàsiques establertes sobre bioseguretat (tractament de 
cadàvers, residus i subproductes) per a explotacions ramaderes equines que continguin bestiar 
equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 
CE2.10 Identificar, per a les actuacions higienicosanitàries en el bestiar equí que participa en 
activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos, les especificacions que 
recullen els manuals de bones pràctiques ambientals per al sector de la indústria agropecuària, 
la normativa de prevenció de riscos laborals i els criteris d’actuació en relació amb el benestar 
animal. 

 
C3: coordinar i controlar els recursos humans necessaris per a la preparació i participació del bestiar 
equí en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos, per garantir uns 
rendiments adequats, en funció dels objectius i activitats establerts. 

CE3.1 Distribuir i assignar les tasques i responsabilitats per a cada treballador/a, de manera 
que es compleixin els objectius establerts. 
CE3.2 Assessorar tècnicament el personal en els aspectes relacionats amb el lloc de treball que 
cal desenvolupar. 
CE3.3 Determinar la resposta davant situacions d'emergència valorant-ne la gravetat, detenint 
l'activitat, comunicant la contingència i aplicant-hi el pla corresponent. 
CE3.4 Identificar els diferents problemes o conflictes que poden sorgir durant el treball i 
determinar possibles solucions. 
CE3.5 Elaborar els informes i comunicats de treball incloent-hi el control horari, rendiment i els 
costos per avaluar els resultats de les activitats realitzades. 
CE3.6 Identificar, per coordinar i controlar els recursos humans necessaris en les activitats que 
es realitzen amb el bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en 
exhibicions i concursos, les especificacions que recullen la normativa de prevenció de riscos 
laborals i els criteris d'actuació en relació amb el benestar animal. 

 
Continguts 
 
1. Característiques fisiològiques generals del bestiar equí que participa en activitats recreatives, 
de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 

- Fisiologia de l'aparell digestiu: característiques morfològiques i funcionament. 
- Fisiologia de l'aparell respiratori: característiques morfològiques i funcionament. 
- Fisiologia de l'aparell circulatori: característiques morfològiques i funcionament. 
- Fisiologia de l'aparell locomotor: característiques morfològiques i funcionament. 
- Característiques fisiològiques diferenciadores de les principals races equines que participen en 

activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 
 
2. Conceptes fonamentals de l'alimentació per al bestiar equí que participa en activitats 
recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 

- Principis nutritius dels aliments: característiques. 
- Digestibilitat dels aliments. 
- Tipus d'aliments. 
- Característiques i importància dels complements i additius en l'alimentació del bestiar equí que 

participa en activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 
- Mètodes, equips i pautes de distribució, conservació i emmagatzematge d'aliments, 

complements i additius alimentosos per al bestiar equí que participa en activitats recreatives, de 
treball i esportives i en exhibicions i concursos. 

 
3. Cures higièniques del bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball i 
esportives i en exhibicions i concursos. 



- Neteja i higiene general: dutxa, raspallada, esclarida i pentinada de crineres i cua, i cures dels 
cascos. 

- Pautes de cures i tractaments higiènics específics per al bestiar equí que participa en activitats 
recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 

- Mètodes, equips i instal·lacions per a la cura i higiene del bestiar equí que participa en activitats 
recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 

- Registres de cures higièniques del bestiar equí que participa en activitats recreatives, de treball 
i esportives i en exhibicions i concursos: anotació i control. 

- Registre de productes per a la cura i higiene del bestiar equí que participa en activitats 
recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos: indicacions i control 
d'existències. 
 

4. Alteracions de la salut i actuacions sanitàries preceptives per al bestiar equí que participa en 
activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 

- Identificació i detecció d'animals malalts entre els que participen en activitats recreatives, de 
treball i esportives i en exhibicions i concursos: signes i símptomes evidents de malaltia. 
Lesions i ferides més comunes. Processos patològics freqüents. 

- Tractaments zootècnics preventius per a animals que participen en activitats recreatives, de 
treball i esportives i en exhibicions i concursos: modes, mitjans i freqüència d'aplicació.  

- Tractaments propedèutics i terapèutics per a animals que participen en activitats recreatives, de 
treball i esportives i en exhibicions i concursos: modes, mitjans i freqüència d'aplicació. 

- Programes vacunals i de desparasitació interna i externa per a animals que participen en 
activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos: modes, mitjans i 
freqüència d'aplicació. 

- Registres de tractaments sanitaris realitzats a animals que participen en activitats recreatives, 
de treball i esportives i en exhibicions i concursos: anotació i control. 

- Registre de medicaments: indicacions i control d'existències. 
 
5. Organització i supervisió del personal que treballa amb el bestiar equí que participa en 
activitats recreatives, de treball i esportives i en exhibicions i concursos. 

- Necessitats de personal. 
- Organització del treball. 
- Assignació de treballs. 
- Assessorament i supervisió del personal. 

 
6. Informàtica aplicada a la inscripció i registre d'animals del bestiar equí a diferents 
esdeveniments i concursos i a l'organització i control de l'alimentació i cures d’aquests. 

- Maneig de material informàtic. 
- Coneixement i maneig de programes informàtics relacionats amb l'activitat. 

 
7. Normativa reguladora relacionada amb la preparació i participació del bestiar equí en 
exhibicions i concursos. 

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

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 - UF0377  90 30 

Unitat formativa 2 - UF0378  40 20 

Unitat formativa 3 - UF0379  50 30 

 
 
 
 



Seqüència: 
 
Les unitats formatives 1, 2 i 3 corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana. 

 Competència matemàtica. 

 Competències en ciència. 

 Competències en tecnologia. 

 Competències socials en l'àmbit geogràfic. 
 
 
MÒDUL FORMATIU 4 
 
Denominació: GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, MAQUINÀRIA, MATERIAL I EQUIPS DE 
L'EXPLOTACIÓ RAMADERA 
 
Codi: MF0536_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0536_3: Gestionar les instal·lacions, la maquinària, el material i els equips de l'explotació ramadera. 
 
Durada: 120 hores 
 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPS 
 
Codi: UF0380 
 
Durada: 70 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2 i RP3. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: controlar les operacions de preparació, neteja, desinfecció, desinsectació, desratització, 
condicionament i manteniment de les instal·lacions ramaderes, programades en funció de les 
necessitats i d'una eliminació correcta de residus i aprofitament de subproductes. 

CE1.1 En un cas i/o supòsit pràctic degudament caracteritzat, cal controlar l'ús i el 
funcionament de les instal·lacions i de tots els dispositius que conté. 
CE1.2 Determinar les actuacions que cal dur a terme abans d’introduir animals en una estança 
o instal·lació. 
CE1.3 Reconèixer els components de les instal·lacions elèctriques, d'aigua, de ventilació, de 
calefacció i climatització i el mode de realitzar-ne el manteniment.  
CE1.4 Identificar i detallar els equips i productes idonis per a cada operació de neteja, 
desinfecció, desinsectació, desratització i condicionament i les seves condicions d'ús. 
CE1.5 Identificar les mesures de prevenció de riscos laborals que cal adoptar a les 
instal·lacions de l'explotació i en l'ús d’aquestes. 



CE1.6 Reconèixer els requisits higiènics i de seguretat personal que han de complir les 
instal·lacions, la maquinària i els equips emprats a l'explotació i determinar les mesures 
necessàries per a la utilització correcta. 
CE1.7 Identificar els factors d'incidència sobre el medi ambient del funcionament de les 
instal·lacions, maquinària i equips de l'explotació. 
CE1.8 Identificar els factors i les situacions de risc més comuns a les instal·lacions i en la 
utilització de maquinària i equips, analitzar-ne les causes i deduir-ne les conseqüències. 
CE1.9 En un cas i/o supòsit pràctic d'una instal·lació ramadera degudament identificada, cal: 

- Establir un pla de manteniment de la instal·lació. 
- Controlar l'execució dels treballs de manteniment de la instal·lació. 
- Revisar la situació i l’accessibilitat de la instal·lació. 

- Revisar les diferents estances on se situa el bestiar, tant a l'aire lliure com les tancades, 
de manera que compleixin els requisits següents: comoditat i protecció suficient per al 
bestiar, bona localització. 

- Supervisar les instal·lacions elèctriques, de subministrament d'aigua i els sistemes de 
vigilància del bestiar amb la freqüència necessària. 

- Supervisar que les condicions de ventilació, calefacció i climatització a les instal·lacions 
i magatzems de l'explotació siguin les necessàries. 

- Supervisar les actuacions que es duen a terme en la retirada i eliminació de residus i 
subproductes generats. 

- Controlar que les tasques anteriors es realitzen complint les normes de prevenció de 
riscos laborals, amb criteris que assegurin la sanitat i la salut dels consumidors i amb 
les mesures sanitàries establertes; en cas d'incompliment, s’han de donar les 
instruccions necessàries per corregir la situació. 

CE1.10 En un cas i/o supòsit pràctic d'una instal·lació ramadera degudament identificada, cal: 
- Programar i controlar l'execució correcta del pla de neteja, desinfecció, desinsectació i 

desratització de les instal·lacions, maquinària, equips, estris i àrees establint els 
procediments que cal aplicar i comprovar que es troben disposats perquè puguin 
funcionar. 

- Controlar la preparació, el maneig i l’aplicació dels equips de neteja, desinfecció, 
desinsectació i desratització. 

 
C2: programar les operacions de manteniment d'ús, reparacions bàsiques i adaptacions senzilles de les 
màquines, material i equips (estris i eines) de l'explotació ramadera. 

CE2.1 Identificar i analitzar la documentació tècnica i altres fonts d'informació disponibles per 
determinar l'abast de les possibles avaries o fallades de les màquines, material i equips. 
CE2.2 Descriure les parts d’un pla de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips. 
CE2.3 En un cas pràctic degudament caracteritzat, cal elaborar el calendari i els criteris 
objectius d'utilització de la maquinària d'acord amb el programa de producció establert. 
CE2.4 Enumerar les fitxes i els comunicats de treball necessaris per controlar els equips i les 
màquines segons el programa de manteniment elaborat. 
CE2.5 Determinar les principals operacions de manteniment i la seva freqüència, en maquinària 
i equips de l'explotació, i incloure les indicacions i instruccions tècniques en un programa de 
manteniment. 
CE2.6 En un cas i/o supòsit pràctic d'una màquina o equip degudament caracteritzat, tant en les 
seves especificacions tècniques com d'utilització, cal: 

- Ordenar, actualitzar i analitzar la documentació tècnica i altres fonts d'informació 
disponibles per determinar l'abast de les possibles avaries o fallades. 

- Elaborar un programa de manteniment i de registre de les operacions, tenint en compte 
les indicacions del fabricant, la càrrega i el tipus de treball de la màquina, les 
incidències, els desgastos i les avaries produïdes. 

- Planificar les necessitats d’utensilis o entrades, recanvis i materials per dur a terme el 
programa de manteniment. 

- Elaborar un pla de manteniment preventiu (de primer nivell) a curt i mitjà termini de la 
maquinària i equips (greixatges, neteges, canvi d'olis i filtres, entre altres) tenint en 
compte els mètodes de treball, l'ordenació de les fases d’aquest i tractant d'optimar 
costos i temps de treball. 

- Elaborar un calendari i uns criteris objectius d'utilització de la maquinària. 



- Elaborar fitxes i comunicats de treball que indiquin temps de funcionament, consums i 
interrupcions produïdes i les seves causes per controlar els equips i les màquines 
segons el programa de manteniment elaborat. 

 
C3: controlar que la utilització de la maquinària, instal·lacions i equips ramaders sigui l'adequada per 
evitar danys provocats pel seu mal ús.  

CE3.1 Descriure els dispositius de regulació i control dels equips. 
CE3.2 Enumerar els paràmetres tècnics per controlar el funcionament d'un equip i els seus 
valors correctes segons el treball que cal efectuar i les característiques de l'equip. 
CE3.3 Analitzar les causes que produeixen anomalies de funcionament dels equips, ja siguin 
d'ús incorrecte, regulació descurada, manteniment inadequat, desgast, obsolescència o altres, i 
indicar les possibles solucions. 
CE3.4 Valorar el nivell òptim de funcionament i de resultats del treball. 
CE3.5 Explicar els criteris objectius per utilitzar correctament la maquinària i els equips, segons 
els manuals i plans d'ús. 
CE3.6 Descriure les normes per prevenir riscos laborals en el maneig de màquines, equips i 
instal·lacions. 
CE3.7 En un cas i/o supòsit pràctic degudament caracteritzat de control del bon ús d'una 
maquinària, instal·lació o equip, cal: 

- Comprovar l’estat i la preparació correctes de la maquinària, instal·lació o equip abans 
de fer-los servir. 

- Controlar que en el procés d'accionament de les diverses funcions dels equips se 
segueixen les indicacions del fabricant. 

- Controlar que l'ús és l'adequat a les característiques de la maquinària, instal·lació o 
equip ramader i al treball que realitza. 

- Aplicar amb rapidesa, en cas d'accident, les tècniques d'assistència sanitària bàsiques i 
de primers auxilis. 

- Calcular les capacitats de treball, els rendiments i les eficiències de la maquinària i 
equips, amb ajuda, si es considera oportú, de suports informàtics. 

- Enregistrar en suport informàtic els comunicats diaris de treball, que indiquin temps de 
funcionament, consums i interrupcions produïdes i les seves causes. 

- Controlar que totes les operacions es duen a terme complint les normes de prevenció 
de riscos laborals; en cas d'incompliment, es donen les instruccions necessàries per 
corregir la situació. 

- Conscienciar sobre la importància que té usar correctament la maquinària i els equips 
en el manteniment del medi natural. 

 
C4: controlar les operacions de manteniment d'ús, reparacions bàsiques i adaptacions senzilles de les 
màquines, material i equips (estris i eines) de l'explotació ramadera. 

CE4.1 Identificar les avaries produïdes i les operacions de reparació i manteniment que 
necessiten personal qualificat. 
CE4.2 Reconèixer els estris i les eines necessaris per realitzar les operacions de manteniment 
de primer nivell i reparació bàsica. 
CE4.3 Descriure les principals operacions de manteniment i la seva freqüència en maquinària i 
instal·lacions, tenint en compte les instruccions tècniques requerides. 
CE4.4 Descriure les característiques més importants dels utensilis, recanvis i materials utilitzats 
en el manteniment d'equips ramaders. 
CE4.5 Descriure les normes per prevenir riscos laborals en el manteniment de màquines, 
equips i instal·lacions. 
CE4.6 Definir les condicions i els procediments que cal seguir en les operacions de 
manteniment per aplicar correctament les normes de prevenció de riscos laborals per al 
tractament de residus i preservar el medi ambient. 
CE4.7 En un cas i/o supòsit pràctic d'una instal·lació, maquinària o equip d'una empresa 
ramadera degudament definida, cal: 

- Determinar les operacions de manteniment i la seva periodicitat. 
- Controlar les operacions de revisió, manteniment periòdic, reparacions bàsiques, 

substitució d'elements o peces avariades i les posades a punt de la maquinària, 
material i equips (estris i eines) de l'explotació perquè es realitzin dins del termini, amb 
els mitjans i la forma establerts i amb les mesures de seguretat correctes amb 



operacions senzilles, si escau, recanvis adequats i seguint instruccions específiques 
amb els procediments i la periodicitat que indiquen els manuals i/o protocols establerts. 

- Gestionar el registre de les operacions de manteniment realitzades i l'adquisició de 
recanvis i altres materials de manteniment. 

- Verificar que els elements i les peces avariats són substituïts pel material adequat i 
seguint els procediments de treball i les mesures de seguretat correctes. 

- Verificar que els equips i les instal·lacions funcionen correctament després del seu 
manteniment i, si cal, es comprova que responen als criteris d'homologació establerts, 
fent-ne un control final. 

- Supervisar la maquinària i comprovar que està adaptada al que estableix el Codi de la 
circulació i la normativa complementària quan ha de circular per les vies públiques. 

- Controlar que les operacions de manteniment incloses es realitzen complint el pla de 
prevenció de riscos laborals i la normativa mediambiental de gestió de residus; en cas 
d'incompliment, cal prendre les mesures necessàries per corregir la situació. 

- Calcular els costos de manteniment. 
 

 
Continguts 
 
1. Instal·lacions per a l'allotjament i emmagatzematge en explotacions ramaderes. Manteniment i 
reparacions. 

- Tipus i sistemes d’allotjaments i instal·lacions de l’explotació ramadera. 

- Sistemes d'estabulació: avantatges i inconvenients. 
- L'estable: orientació i distribució. 
- Coberts de camp. 
- Instal·lacions d’emmagatzematge, preparació i distribució de pinsos i farratges. 
- Construccions annexes a l'estable per conservar-hi fencs i farratges. 
- Instal·lacions d’emmagatzematge i conservació de maquinària, material i equips. 

- Instal·lacions d’emmagatzematge d'entrades: productes tòxics i/o perillosos, combustibles, 
productes inflamables, lubrificants... 

 
2. Sistemes auxiliars de la instal·lació: aigua, electricitat, calefacció, ventilació i climatització. 
Manteniment i reparacions. 

- Exigències ambientals de les instal·lacions: humitat, il·luminació, ventilació, condicionament de 
calor o fred. 

- Sistemes automàtics de control de l'ambient. 

- Instal·lacions d'aigua: dipòsits, xarxa, abeuradors, filtres, bombes, equips de desinfecció, etc. 
- Instal·lacions elèctriques: distribució de baixa tensió, enllumenat, força. 
- Motors elèctrics: fonaments i tipus, connexió i aturada. 
- Quadres elèctrics, protecció. 

- Instal·lacions de calefacció, ventilació i climatització: fonaments de la transmissió de la calor, 
distribució, circuits, bescanviador de calor. 

- Altres instal·lacions auxiliars: transmissió de potència mecànica, politges, reductors, 
engranatges, variadors de velocitat, eixos. 

- Energia solar i biogàs. 
 
3. Altre tipus d'instal·lacions i/o equips. Manteniment i reparacions. 

- Pastor elèctric: tipus. 
- Instal·lacions per a exercitació, treball i per a enceball. 
- Sistemes de closa i tipologia. 
- Estesa i tesatge de filferros. 
- Passos i portes d'accés. 
- Preparació i distribució d'alimentació sòlida i/o líquida. 
- Utilització responsable de les instal·lacions. 

 
4. Prevenció i riscos. 

- Riscos. 
- Prevenció d'accidents i danys en l'ús d'instal·lacions. 
- Primers auxilis i situacions d'emergència. 
- Elements de protecció de les instal·lacions i personals. 



- Manipulació, emmagatzematge i registre de medicaments, residus i subproductes. 
- Preservació del medi ambient durant la utilització de les instal·lacions. 

 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA GESTIÓ D'EQUIPS I MAQUINÀRIA I GESTIÓ 
DE RECURSOS HUMANS 
 
Codi: UF0381 
 
Durada: 50 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4, RP5 i RP6. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: organitzar la instal·lació i gestió d’un taller en funció de les necessitats de manteniment i 
reparacions complint les normes de prevenció de riscos laborals. 

CE1.1 Enumerar la documentació tècnica necessària per a la provisió i funcionament dels 
equips del taller i la realització de les operacions de reparació i manteniment. 
CE1.2 Descriure les principals tècniques de diagnosi i reparació en màquines i equips 
ramaders. 
CE1.3 Enumerar i descriure equips de mesura i prova per a la diagnosi i reparació de les 
avaries bàsiques. 
CE1.4 Descriure les principals característiques de les operacions de soldadura i de 
mecanització manual que cal realitzar en un taller. 
CE1.5 Descriure els procediments, mètodes i temps orientatius per a les operacions de 
reparació i manteniment. 
CE1.6 Descriure els equips de taller per a la reparació i manteniment de l'empresa i maquinària 
ramadera. 
CE1.7 Descriure els utensilis, recanvis i materials necessaris per efectuar les operacions de 
taller i les seves condicions d'emmagatzematge. 
CE1.8 Definir les principals zones i espais d’un taller per situar correctament els equips, 
recanvis i materials. 
CE1.9 Descriure els sistemes d'emmagatzematge i eliminació dels residus del taller, 
respectuosos amb el medi ambient. 
CE1.10 Valorar i gestionar l'adquisició de la maquinària de taller, utillatge, recanvis i material 
divers en funció de les necessitats de manteniment i reparacions. 
CE1.11 Descriure les condicions de treball i protecció personal per complir les normes de 
prevenció de riscos laborals al taller. 
CE1.12 En un cas i/o supòsit pràctic d’un taller per a reparació i manteniment d'un parc de 
maquinària degudament caracteritzat, cal: 

- Realitzar un informe tècnic amb la informació necessària per identificar les avaries que 
cal reparar en un taller especialitzat i les que amb reparacions bàsiques es puguin dur a 
terme al taller. 

- Enumerar els equips i materials necessaris per reparar-los i mantenir-los. 
- Distribuir les zones d'un taller i la disposició dels equips, incloent-hi l’emmagatzematge 

de recanvis i materials. 
- Dissenyar ordres de reparació, comunicats de treball, taules de diagnosi i la 

documentació tècnica necessària per organitzar correctament el treball de taller. 
- Fixar els procediments i les normes de treball i verificar que es compleixen els requisits 

de seguretat i higiene. 
- Distribuir el treball de taller. 
- Controlar i verificar la qualitat del treball de taller. 
- Determinar els costos de les reparacions més freqüents. 

 
C2: elaborar informes tècnics d'adquisició, renovació o rebuig de maquinària, equips i instal·lacions en 
una empresa ramadera en funció de la seva rendibilitat i del pla de producció. 



CE2.1 Descriure els equips i les màquines necessaris en una empresa ramadera en funció del 
pla de producció. 
CE2.2 Analitzar les dimensions i característiques tècniques dels equips tenint en compte: 

- Les capacitats de treball requerides per a les operacions que preveu el pla de 
producció. 

- Les característiques de la zona, que influeixen en les possibilitats de mecanització. 
- Costos horaris i costos per unitat de producció per a diferents alternatives d'adquisició, 

lloguer o propietat compartida. 
CE2.3 Analitzar la documentació tècnica i comercial sobre els equips i màquines que cal 
adquirir. 
CE2.4 Descriure els criteris tècnics i econòmics per adquirir, renovar o rebutjar màquines i 
equips en el moment adequat. 
CE2.5 Analitzar l'adaptació dels equips, ormeigs i instal·lacions ja existents al pla de producció 
en funció del grau d'utilització i la seva rendibilitat. 
CE2.6 En un cas pràctic degudament caracteritzat, cal enunciar les millores d'un parc de 
maquinària ramadera, per adaptar-lo millor a l'empresa, i: 

- Identificar els equips, ormeigs, les màquines i instal·lacions necessaris. 
- Definir les necessitats de tractors i elements de tracció. 
- Descriure’n detalladament les dimensions i característiques tècniques adequades.  

CE2.7 En un cas pràctic d'una empresa amb un pla de producció degudament caracteritzat, cal: 
- Establir els equips que interessi llogar, compartir o tenir en exclusiva. 
- Programar el moment idoni per adquirir-los en funció del pla de producció. 
- Valorar ofertes comercials per adquirir un equip. 
- Proposar millores d'ús, renovació o adquisicions del parc de maquinària. 
- Presentar plecs de condicions per adquirir equips i instal·lacions en una empresa 

ramadera. 
 
C3: coordinar i controlar els recursos humans necessaris en el manteniment i utilització de les 
instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera, per garantir uns rendiments 
adequats, en funció dels objectius i activitats establerts. 

CE3.1 En un simulacre i/o cas pràctic degudament caracteritzat, cal coordinar la resposta 
davant situacions d'emergència valorant-ne la gravetat, aturant els treballs, comunicant la 
contingència i aplicant-hi el pla corresponent. 
CE3.2 Identificar els diferents problemes o conflictes que poden sorgir durant el treball i 
determinar possibles solucions. 
CE3.3 Descriure els diferents procediments de control de rendiments i costos de les activitats 
realitzades. 
CE3.4 En casos i/o supòsits pràctics d'organització dels recursos humans, degudament 
caracteritzats, cal: 

- Establir la distribució dels treballs necessaris de manera que es compleixin els objectius 
establerts i les directrius de funcionament. 

- Distribuir i assignar les tasques i responsabilitats per a cada treballador/a, de manera 
que es compleixin els objectius establerts. 

- Assessorar tècnicament el personal de l'equip en els aspectes relacionats amb el lloc 
de treball que cal ocupar. 

- Elaborar els informes i comunicats de treball incloent-hi el control horari, rendiment i els 
costos per avaluar els resultats de les activitats realitzades. 

- Identificar els problemes sorgits en els treballs, personal i mitjans de producció, i 
prendre les mesures necessàries per solucionar-los. 

 
Continguts 
 
1. Gestió de la utilització i manteniment bàsic i de primer nivell. Maquinària, material i equips de 
l'explotació ramadera. 

- Necessitats específiques de maquinària, material i equips. 
- Tipus, components, regulació bàsica i de treball. 
- Adaptacions. 
- Utilització responsable de la maquinària, material i equips. 
- Riscos. 
- Prevenció d'accidents i danys en l'ús de la maquinària, material i equips. 



- Primers auxilis i situacions d'emergència. 
- Elements de protecció de la maquinària, material i equips. 
- Elements de protecció personal. 
- Preservació del medi ambient durant la utilització de la maquinària, material i equips. 
- Reparacions bàsiques i de primer nivell de maquinària, material i equips. 
- Manuals de manteniment. 
- Lubrificants. 
- Combustibles. 
- Altres materials. 

 
2. Higiene de les instal·lacions, equips i mitjans de transport. 

- La higiene de les instal·lacions: neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. 
- Maquinària, material i equips: components, regulació, manteniment. 
- Productes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. 
- Productes zoosanitaris de naturalesa química i/o biològica utilitzats en la neteja, desinfecció, 

desinsectació i desratització d'instal·lacions, maquinària, material i equips. 
- Característiques dels compostos. 
- Principis actius. 
- Repercussions sobre el medi ambient. 
- Sistemes de neteja, emmagatzematge i valorització de fems. 
- Instal·lacions per a la gestió i aprofitament de subproductes. 
- Tècniques de valorització de subproductes. 
- Eliminació de subproductes ramaders: sistemes d'eliminació, problemes mediambientals que 

planteja. 
- Instal·lacions per a l'eliminació de residus orgànics, químics i biològics. 
- Manteniment higiènic d'instal·lacions, maquinària, material i equips. 
- Recepció, neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar. 

 
3. Supervisió i organització del personal. 

- Necessitats de personal. 
- Assignació de treballs. 
- Organització del treball. 
- Assessorament i supervisió del personal. 

 
4. Normativa relacionada. 

- Normes sobre construccions d'instal·lacions ramaderes. 
- Normes sobre l'aplicació i/o la utilització de productes zoosanitaris. 
- Normes referents a necessitats mediambientals. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 - UF0380  70 40 

Unitat formativa 2 - UF0381  50 30 

 
 
Seqüència: 
 
Les unitats formatives 1 i 2 corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera independent. 
 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament: 
 



 Comunicació en llengua castellana. 

 Competència matemàtica. 

 Competències en ciència. 

 Competències en tecnologia. 

 Competències socials en l'àmbit geogràfic. 
 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE CRIA DE CAVALLS 
 
Codi: MP0083 
 
Durada: 40 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: controlar el maneig del semental en la recollida de semen i cobriment de les egües per munta 
natural emprant els mitjans disponibles a l'explotació. 

CE1.1 Determinar el maneig que cal realitzar amb un determinat semental abans d’extreure-li 
semen. 
CE1.2 Manejar un determinat semental durant el procés d'extracció de semen. 
CE1.3 Extreure semen a un semental determinat, preparant i manipulant correctament l'equip 
d'extracció disponible a l'explotació. 
CE1.4 Manipular adequadament el semen extret al semental per aconseguir dosis seminals 
òptimes per a una inseminació posterior de les egües. 
CE1.5 Planificar les actuacions que cal realitzar amb el semental abans d’utilitzar-lo per al 
cobriment d'una egua per munta natural. 
CE1.6 Manejar el semental durant un procés de cobriment per munta natural. 

 
C2: complir el protocol establert pel veterinari/ària de l'explotació durant l'assistència al part de les 
egües per optimar els naixements. 

CE2.1 Advertir signes i/o símptomes evidents de part imminent en una egua determinada. 
CE2.2 Preparar el material necessari per assistir el part d’una egua i disposar-ho tot de manera 
assequible i ordenada. 
CE2.3 Observar les diferents fases del part d'una egua determinada i assistir l’egua i el poltre 
en els casos preceptius i segons les indicacions del personal especialitzat de l'explotació. 
CE2.4 Comprovar, després del part, que l'egua i el poltre es troben en bon estat, i que la 
placenta i els annexos fetals s'expulsen totalment en els temps prudencials. 
CE2.5 Controlar els moviments del poltre nounat en els seus intents per aixecar-se i mamar per 
primera vegada, i ajudar-lo si es dóna el cas que no ho aconsegueix en un temps prudencial. 

 
C3: observar les pautes de comportament del poltre nounat i la seva mare durant les hores posteriors al 
part i advertir possibles problemes en l'afillament. 

CE3.1 Comprovar que l'egua accepta la presència del poltre, que està disposada que el poltre 
mami i que el protegeix amb recel. 
CE3.2 Observar el comportament dels poltres lactants i advertir que les respostes als diferents 
estímuls que se li creen són les normals en cada cas. 
CE3.3 Reconèixer que la relació mare-poltre i que la condició física del nounat són les 
adequades per procedir a incloure'ls en un ramat d'egües i lactants de característiques similars. 

 
C4: realitzar la identificació, el marcatge i registre de determinats animals utilitzant els mitjans de 
l'explotació i seguint el protocol establert per a cada cas. 

CE4.1 Identificar un determinat animal de l'explotació a través de la seva ressenya gràfica, 
advertir i corregir els possibles errors i/o canvis que s’hi puguin haver produït. 
CE4.2 Emplenar la ressenya gràfica completa d'un determinat animal utilitzant els models de 
referència de l'explotació. 
CE4.3 Efectuar el marcatge d’un determinat animal mitjançant el sistema predeterminat per 
l'explotació, emprant els mitjans adequats en cada cas.  
CE4.5 Comprovar la identitat d’un determinat animal que està marcat amb sistema 
d'identificació electrònic (microxip), utilitzant els sistemes de lectura disponibles a l'explotació. 



CE4.6 Emplenar totalment la documentació necessària per tramitar la inscripció d’un determinat 
animal de l'explotació en el llibre registre que correspongui a la seva raça. 

 
C5: participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en 
el centre de treball. 

CE5.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs que 
cal realitzar. 
CE5.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE5.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar que 
s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE5.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball.  
CE5.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE5.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del 
medi ambient. 

 
Continguts 
 
1. L'extracció de semen als sementals. 

- Tècniques d'entrenament del semental per a la recollida de semen. 
- Preparació de la sala d'extraccions i del material que cal utilitzar durant el procés de recollida 

de semen al semental. 
- Planificació, determinació i control de les actuacions que cal realitzar amb el semental durant el 

procés d'extracció de semen. 
- Tècniques aplicades per a la preparació i conservació de dosis seminals: maneig i control 

d'instal·lacions, materials i equips necessaris. 
 
2. El cobriment per munta natural de les egües. 

- Preparació de la sala de cobriments i del material que cal utilitzar per al cobriment per munta 
natural de les egües. 

- Planificació, determinació i control de les actuacions que cal realitzar amb el semental durant el 
procés de munta natural de les egües. 

- El cobriment de les egües per munta natural: factors condicionants. Avantatges i inconvenients. 
 
3. L'assistència al part en les egües. 

- Control i observació de l'egua durant el peripart. 
- Tècniques d'assistència a les egües durant el part. 
- Actuacions urgents de maneig indicades pel veterinari/ària davant casos de parts distòcics. 
- Observació i cures aplicades a l'egua i el seu poltre en el puerperi. 
- Tècniques per comprovar la qualitat del calostre de les egües. 

 
4. El procés d'afillament després del part. 

- Dificultats freqüents en el procés normal d'afillament: observació i possibles solucions. 
- Interpretació de la resposta dels poltres als estímuls exteriors i correcció de vicis i 

comportaments anormals. 
- Integració dels poltres nounats i les seves mares en grup amb altres animals: tècniques 

utilitzades i criteris de formació de ramats d'egües parides. 
 
5. La identificació, el marcatge i registre del bestiar equí. 

- La ressenya gràfica: emplenament i interpretació. 
- Sistemes de marcatge: característiques i mètodes d'aplicació i lectura. 
- Registre oficial del bestiar: organismes competents, requisits i documentació que cal aportar per 

inscriure el bestiar en els registres de les principals races equines. 
 
6. Integració i comunicació en el centre de treball. 

- Comportament responsable en el centre de treball. 
- Respecte dels procediments i normes del centre de treball. 
- Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
- Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
- Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball. 

 



IV. PRESCRIPCIONS DEL PERSONAL FORMADOR 
 

Mòdul formatiu Titulació requerida 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 
Si es té 
titulació 

Si no es té 
titulació 

MF0533_3: Control i 
organització de les 
activitats de 
sementals, femelles 
reproductores i 
poltres lactants 

 

 Llicenciat/ada en veterinària. 

 Enginyer/a tècnic/a agrícola en 
explotacions agropecuàries. 

 Tècnic/a superior en gestió i 
organització d’empreses 
agropecuàries. 

 Certificat de professionalitat de gestió 
de la producció ramadera (Nivell 3). 

 

1 any 
 

3 anys 
 

MF0534_3: 
Controlar i organitzar 
el deslletament i les 
activitats de recria 
dels poltres 
 

 Llicenciat/ada en veterinària. 

 Enginyer/a tècnic/a agrícola en 
explotacions agropecuàries. 

 Tècnic/a superior en gestió i 
organització d’empreses 
agropecuàries. 

 Certificat de professionalitat de gestió 
de la producció ramadera (Nivell 3). 

1 any  3 anys 

MF0535_3: 
Supervisar les 
tasques de doma 
bàsica dels poltres i 
del maneig de 
cavalls per a 
finalitats recreatives, 
de treball i 
esportives, i en 
exhibicions i/o 
concursos 
 

 Llicenciat/ada en veterinària. 

 Enginyer/a tècnic/a agrícola en 
explotacions agropecuàries. 

 Tècnic/a superior en gestió i 
organització d’empreses 
agropecuàries. 

 Certificat de professionalitat de gestió 
de la producció ramadera (Nivell 3). 

1 any 3 anys 

MF0536_3: 
Gestionar les 
instal·lacions, la 
maquinària, el 
material i els equips 
de l'explotació 
ramadera 
 

 Enginyer/a tècnic/a agrícola en 
mecanització. 

 Enginyer/a tècnic/a agrícola en 
explotacions agropecuàries. 

 Tècnic/a superior en manteniment 
d'equip Industrial. 

 Tècnic/a superior en automoció. 

1 any 3 anys 

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

Espai formatiu 
Superfície m

2
  

15 alumnes 
Superfície m

2
  

25 alumnes 
Aula de gestió  45 60 

Laboratori  30 50 

Nau ramadera  180 180 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 
Aula de gestió  X X X X 
Laboratori  X    
Nau ramadera  X X X X 



 
 

Espai formatiu Equipament 

Aula de gestió 

- Equips audiovisuals 
- PC instal·lats en xarxa, canó amb projecció i Internet 
- Programari específic de l'especialitat 
- 2 pissarres per escriure amb retolador 
- Rotafolis 
- Material d'aula 
- Taula i cadira per a formador/a 
- Taula i cadires per als alumnes 

 

Laboratori 

 Material per a l'extracció de semen: vagines artificials, fundes 
per a vagines artificials, sistema regulable d'escalfament 
d'aigua i ompliment de les vagines artificials, guants, 
lubrificants, biberons, etc. 

 Material per a manipulació i conservació de dosis 
seminals: bany maria elèctric, estufes, provetes, pipetes, 
pinces, microscopi, portes, neveres amb regulació de 
temperatura, tancs de nitrogen líquid, etc. 

 Material per a detecció de zels i inseminació artificial: 
ecògraf complet, espècul vaginal, lubrificants, guants, catèters, 
beines per a catèters, xeringues per a dosis seminals, etc. 

 Material d'assistència als parts: guants, material per a 
injectables i cures, calostrímetre, etc. 

 Material per a la identificació i el marcatge del bestiar: 
material per al marcatge a foc o amb nitrogen líquid, material 
per al marcatge amb sistemes electrònics (microxip), lectors de 
microxips. 

 
Totes les màquines i els aparells han d'estar dotats de tots els 
elements, mecanismes i accessoris, així com del manual 
d’instruccions i especejament i s’han de trobar en ordre de servei. 

 

Nau ramadera 
 

 Material per al maneig del bestiar: cabeçades de quadra i de 
treball de diferents mides, cabeçades de presentació, serretons 
ajustables, regnes, filets, brides, chifneys, protectors i benes 
per a peus i mans, protectors per als cascos, guindaletes, 
cadenes amb mosquetó, draps i dessuadors, selles de muntar 
completes, cingles, tralles, fustes, etc. 

 Material de neteja i higiene del bestiar: raspalls, brosses, 
estríjols, ganxos netejacascos, pintes, gomes de trenar, 
esponges, tisores tonedores, bosses portaequips, tisores 
tonedores automàtiques i tisores d’esquilar, productes per 
dutxar els animals i tenir cura dels cascos, motxilla per 
polvoritzar productes, assecadors de fleix, etc. 

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

 Equips de pesatge i mesurament del bestiar: bàscula per a 
bestiar i cintes i bastons zoomètrics. 

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



ramaders. 

 Maquinària per a transport d'aliments, fems i materials 
varis: dúmper basculant, tractor-pala amb pinces portapalets i 
culleres carregadores, remolc de doble eix. 

 Materials i equips per a la preparació i distribució de 
racions alimentoses: desensitjadora, aixafadora de gra, molí 
per a pinso, mesurador d'humitat de farratges, mesures, 
galledes, cabassos i carretons per a distribució de pinsos i 
farratges, menjadores i abeuradors portàtils, etc. 

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

 
Totes les màquines i els aparells han d'estar dotats de tots els 
elements, mecanismes i accessoris, així com del manual 
d’instruccions i especejament i s’han de trobar en ordre de servei. 

 

Instal·lacions auxiliars 
de ramaderia equina 

(1) 
 

El centre formatiu es podrà associar per realitzar les pràctiques 
necessàries del curs, amb una explotació de bestiar equí que disposi, 
almenys, d’animals de diferent raça, sexe i edat i tingui les instal·lacions 
següents:  
 

 Quadres seguides, boxs individuals, mànegues, dutxes, 
amorriadors, sala d'extraccions/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 hauran de complir la normativa industrial i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat dels participants. 
 
El nombre d'unitats que s'han de disposar dels estris, màquines i eines que s'especifiquen en 
l'equipament dels espais formatius serà el suficient per a un mínim de 15 alumnes i s’haurà 
d’incrementar, si s’escau, per atendre un nombre superior d’alumnes. 
 
En el cas que la formació s’adreci a persones amb discapacitat, es duran a terme les adaptacions i els 
ajustos raonables per assegurar-ne la participació en condicions d'igualtat. 


