OSTALARITZA ETA
TURISMOA

Profesionaltasun-ziurtagiria
OSTATUETAKO SOLAIRUEN KUDEAKETA ETA GARBIKETA
[3. maila]

Ostatuetako solairuen kudeaketa eta garbiketa

Edukiak
I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN IDENTIFIKAZIOA
IZENA .............................................................................................................................................................. 06
KODEA ............................................................................................................................................................ 06
LANBIDE-ARLOA ............................................................................................................................................ 06
LANBIDE-EREMUA ......................................................................................................................................... 06
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA ....................................................................................... 06
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA ........................................................................................................ 06
GAITASUN OROKORRA ................................................................................................................................ 06
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-ATALEN ZERRENDA .................... 06
LANBIDE-INGURUNEA ................................................................................................................................... 06
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN IRAUPENA .................................. 07

II PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN LANBIDE-PROFILA

1
2
3

1. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 10
SOLAIRUEN SAILAREN PROZESUAK DEFINITZEA ETA ANTOLATZEA, ETA BEZEROARI ARRETA
EMATEA
2. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 12
SOLAIRUEN SAILAREN PROZESUAK IKUSKATZEA
3. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 14
OSTATATZEAREN EREMUKO SAILAK KUDEATZEA

III PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIRAKO PRESTAKUNTZA

1
2
3
4

1. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 18
SOLAIRUETAKO ANTOLAMENDUA ETA BEZEROARENTZAKO ARRETA
2. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 25
SOLAIRUETAKO PROZESUEN KONTROLA
3. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 30
OSTATATZEAREN EREMUKO SAILEN KUDEAKETA
4. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 35
OSTATUETAKO SOLAIRUEN KUDEAKETAKO ETA GARBIKETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
3

OSTALARITZA ETA TURISMOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEAK ...................................................................................................................................................... 40
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK .................................................................................................... 41
SARTZEKO IRIZPIDEAK ............................................................................................................................................. 42

4

Ostatuetako solairuen kudeaketa eta garbiketa

I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN
IDENTIFIKAZIOA
5

OSTALARITZA ETA TURISMOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

IZENA
OSTATUETAKO SOLAIRUEN KUDEAKETA ETA GARBIKETA

KODEA
HOTA0208

LANBIDE-ARLOA
Ostalaritza eta turismoa.

LANBIDE-EREMUA
Ostatatzea.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
HOT333_3 Ostatuetako solairuen kudeaketa eta garbiketa. (1700/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Ostatuetako logeletan, zerbitzu-eremu publikoetan eta garbitegiko eta mihiseria-biltegiko eremuan egiten diren solairusailaren jarduerak kudeatzea, bezeroarentzako arretan eta zerbitzuan ahalik eta kalitaterik handiena emateko eskura
dauden giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatuz, establezimenduaren helburuekin bat eginik.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

-

UC1067_3 Solairuen sailaren prozesuak definitzea eta antolatzea, eta bezeroari arreta ematea

-

UC1068_3 Solairuen sailaren prozesuak ikuskatzea.

-

UC0265_3 Ostatatzearen eremuko sailak kudeatzea.

GAITASUN-

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Ostatatze-enpresa ertainetan eta txikietan egiten du lan; pribatuak izan ohi dira gehienak, baina publikoak ere izan
daitezke. Ostatatze-eremuaren zuzendariaren mende edo establezimenduaren zuzendariaren beraren mende
jarduten du.

Ekoizpen-sektoreak
Prestakuntza hau ostalaritzaren sektorean kokatzen da; bereziki, ostatatze turistikoaren azpisektorean,
establezimendu-mota hauetan: hala nola hotelak, apartamentu turistikoak, opor-hiriak eta bainu-etxeak. Era berean,
hezkuntza-sektorean, osasun-sektorean edo gizarte-zerbitzuen sektorean koka daiteke, sektore horien esparruan
baitaude zenbait osatu ez-turistiko, hala nola osasun-etxeak, ikasleen egoitzak eta hirugarren adinekoentzako
egoitzak.
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Lanbideak edo lanpostuak
5150.010.4 Gelazainburua (ostalaritza).
5150.010.4 Ospitaleetako gelazainburua.
5150.010.4 Gelazainburuordea edo solairu- eta garbiketa-zerbitzuaren ataleko arduraduna.
5150.011.5 Mihiseria-biltegiko eta garbitegiko arduraduna (ostalaritza).
Garbiketa-zerbitzuetako enpresetako ikuskatzailea edo kontrolatzailea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF1067_3
Solairuetako antolamendua eta bezeroarentzako
arreta

MF1068_3
Solairuetako prozesuen kontrola

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0041: Ostatuetako solairuzerbitzuaren antolamendua

40

UF0042: Ostalaritzako eta turismoko
komunikazioa eta bezeroarentzako
arreta (zeharkakoa)

30

UF0043: Protokoloaren kudeaketa
(zeharkakoa)

30

UF0044: Erdi-mailako agintariaren
egitekoa laneko arriskuen
prebentzioan (zeharkakoa)

30

UF0045: Ostatuetako logelak eta
zona komunak garbitzeko eta prest
jartzeko prozesuak

60

UF0046: Ostatuetan arropa
garbitzeko, lisatzeko eta konpontzeko
prozesuak

60

UF0047: Ostatuetako logeletako eta
zona komunetako dekorazioa eta
girotzea

30

UF0048: Ostatatzearen eremuko sailak
kudeatzeko prozesuak

70

UF0049: Ostalaritzako eta turismoko
kalitatea kudeatzeko prozesuak

50

130

150

MF0265_3
Ostatatzearen eremuko sailen kudeaketa
(zeharkakoa)

120

MP0012
Ostatuetako solairuen kudeaketako eta
garbiketako lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

480
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1. gaitasun-atala
SOLAIRUEN SAILAREN PROZESUAK DEFINITZEA ETA ANTOLATZEA,
ETA BEZEROARI ARRETA EMATEA
Kodea: UC1067_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Solairuen saileko zerbitzugintza-prozesuak definitzea eta ezartzea, eta emaitza egokiak eta errentagarriak lortzeko
lan-planak zehaztea.
BI1.1 Zerbitzugintzan eraginkortasun handiena lortzeko definitzen dira prozesuak, eskura dauden baliabideen eta ostatumotaren arabera.
BI1.2 Norberaren ardurapeko eremuari dagokion espazio fisikoa —hala nola sukalondoa, bulegoak eta mihiseria-biltegiak—
antolatzean, honako alderdi hauek hartzen dira kontuan:
- Eskura dauden baliabideetara egokitzea.
- Lan-fluxu azkarra ezartzea.
- Harreman eta komunikazio pertsonala erraztea.
- Zereginak eta zirkulazioak optimizatzea, eta enpresaren jarraibideetara, establezimenduaren edukierara eta eskaintzamotara, aurrekontu ekonomikora eta eraginkortasun-erlaziora egokitzea.
- Elementu bakoitzaren kostuak eta ergonomiaren, segurtasunaren eta higienearen oinarrizko printzipioak.
BI1.3 Aldizkako lan-plana definitzean, sailari esleitutako zerbitzuak emateko berariazko prozedurak zehazten dira, eta honako
alderdi hauek kontuan hartzen dira:
- Establezimenduaren ezaugarriak, hala nola edukiera, kategoria, kokapena, eskaintza, enpresa-politika eta bezeroen
tipologia.
- Eremuaren berezko teknikak.
- Makinak, tresnak eta eskura dauden beste baliabide batzuk.
- Ezarritako antolamendu-egitura.
BI1.4 Detektatutako gabezien eta programatutako jardueren arabera identifikatzen da zer langile eta baliabide material behar
diren ezarritako lan-plana betetzeko.
BI1.5 Detektatutako beharrak estaltzeko langileen kontratazioa proposatu, eta hautagaiak erakartzeko eta hautatzeko
zereginean parte hartzen da.
BI1.6 Okupazioa, antolamendu-lehentasunak eta langileen gaitasunak eta ezaugarriak kontuan izanik banatzen eta esleitzen
dira zereginak.
BI1.7 Zerbitzuaren beharren arabera eta lan-legeriaren eta indarrean dauden hitzarmen kolektiboen arabera zehazten dira
langile baten kargura dauden langileen txandak, ordutegiak, oporrak eta egun libreak.
BI1.8 Baliabideen eta zereginen koordinazioa ziurtatzeko moduan eta informazioa sailei eta azpisailei (harrera, jatetxea,
aretoak, geletako zerbitzu, biltegia, zerbitzu teknikoa eta abar) helaraztea ziurtatzeko moduan ezartzen eta kontrolatzen da
sailaren funtzionamendu egokirako beharrezko dokumentazioa.
BI1.9 Ezarritako kontrol-prozedurek sailaren prozesuen gaitasuna eta eraginkortasuna zehazteko aukera ematen dute.

LB2: Arroparen, produktuen, garbiketa-materialen, makinen, tresnen eta altzarien inbentarioaren formalizazioa eta
kontrola zuzentzea, haien kopurua eta txandakatze- eta kontserbazio-maila jakiteko moduan, eta laguntza teknikoa eta
operatiboa ematea.
BI2.1 Izakinak eta galerak ekonomikoki baloratzeko prozedurak eta birjartze- eta amortizazio-planak lantzeko prozedurak
ezartzen dira.
BI2.2 Epe laburrera, ertainera eta luzera birjartzeko eta amortizatzeko planak lantzean, kontuan hartzen dira aurrez finkatutako
aldi bakoitzerako okupazio-kuotak.
BI2.3 Geletako zerbitzua emateko eta jatetxe-arloko zerbitzuak emateko zer arropa hornitu beharko diren —hala nola mahaizapiak, ezpain-zapiak, parpailak, feltroak, eserlekuetako azalak eta beste— aurreikusten da.
BI2.4 Izakinen inbentarioak eta galeren erregistroak pertsona egokiei esleitzen zaizkie, eta haiek egiteko jarraibideak
zehaztasunez eta argi ematen zaizkie, data, ordutegi eta eperik komenigarrienak finkatuz eta, beharrezkoa bada, laguntza
teknikoa eta operatiboa emanez.
BI2.5 Kontrolen emaitzak egiaztatzen dira, eta, beharrezkoa bada, laginketak egiten dira eta zuzenketa egokiak agintzen dira.
BI2.6 Arroparen, garbiketako produktuen eta materialen, makinen, tresnen eta altzarien inbentarioak eguneratzen direla
ziurtatzen da, banaketarako eta kontsumorako finkatutako stock minimoa beti mantentzeko.
BI2.7 Arroparen, garbiketako produktuen eta materialen, makinen, tresnen eta altzarien kopuruari, kontsumo-mailari, txandatzemailari eta kontserbazio-mailari buruzko nagusientzako txostenak edo beste sail batzuentzako beharrezko txostenak egitean,
ekonomikoki baloratzen dira izakinak, galerak eta birjartzeko beharrak, eta dagozkien eskaerak egiten dira.
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LB3: Solairuen eremuko produktuen, materialen eta tresnen kanpo-hornikuntza egiteko, biltegiratzeko, barne-banaketa
egiteko, kontrolatzeko eta aldian behin birjartzeko arauak prozedurak, metodoak eta neurriak ezartzea, eskura dauden
baliabideen probetxu ekonomikorik handiena lortu ahal izateko.
BI3.1 Solairuen saileko langileek behar dituzten produktuen, materialen eta tresnen kanpo-hornikuntza, biltegiratzea eta
banaketa ziurtatzeko arauak eta prozedurak zehazten dira zerbitzuak emateko.
BI3.2 Kontsumo handiko produktuak edo produktu galkorrak egunero kontrolatzeko eta birjartzeko metodoa ezartzen da.
BI3.3 Bezeroen harrerarako gaien, tresnen, produktuen eta materialen erabilera txarra eta lapurretak eta galerak saihesteko
beharrezko neurriak hartzen dira, eta mendeko langileei eskatzen zaie zuzenketa egokiak egiteko.

LB4: Dagokien sailekin elkarlanean, solairuen eremuko instalazioak mantentzeko eta konpontzeko lanak koordinatzea,
eta azken emaitzak ikuskatzea.
BI4.1 Norberaren ardurapeko espazioak eta instalazioak ikuskatzen dira, eta ikusitako akatsak zehazten dira; arreta berezia
jartzen zaie suteen prebentziorako eta arretarako instalazioei eta tresnei, eta detektatutako beharrak eta konponketa-premiak
berehala jakinarazten zaizkio sail arduradunari.
BI4.2 Ezarritako mantentze-plan orokorraren arabera eta dagokien sailei esleitutako egitekoen arabera programatzen dira
mantentze-lan prebentiboak eta konponketak. Horrez gain, kontuan hartzen dira honako alderdi hauek:
- Gelen okupazio-aurreikuspenak.
- Segurtasun- eta higiene-baldintzak.
- Ikuskapenetan eta inbentarioak egitean detektatutako instalazioen, altzariaren eta tresneriaren kontserbazio-egoera.
BI4.3 Norberaren ardurapeko eremuko instalazioen matxura-parteak edo mantentze-parteak ezarritako euskarrietan eta
baliabideekin formalizatzen dira, eta, beharrezkoa bada, dagozkien dokumentuak diseinatzen dira.
BI4.4 Egindako lanak ikuskatzean, aztertzen da aurreikusitako emaitzak betetzen ote diren finkatutako epeetan.

LB5: Pertsonen eta gauzen segurtasunaren arloko arauak betetzen direla zaintzea, eta, horretarako, mendeko langileak
informatzea eta kontrolatzea, eta, larrialdi-kasuetan edo simulazioetan, instalazioen ebakuazioan parte hartzea.
BI5.1 Erregulartasunez egiaztatzen da establezimenduko logeletako larrialdi-bideak irudikatzen dituzten planoak badaudela eta
erabilera-egoera onean daudela.
BI5.2 Alarma akustikoko gailuetarako irisgarritasuna eta funtzionamendu-egoera aztertzen dira.
BI5.3 Segurtasunaren edo larrialdi-arauen arloan, instalazioetan izan diren aldaketa guztiak jakinarazten zaizkie mendeko
langileei.
BI5.4 Suteen kasuan edo larrialdiko beste egoera batzuetan, edo simulazioetan, ezarritako larrialdi-taldearekin batera jarduten
da, eta bezeroak logeletatik ebakuatzeko betebeharra betetzen du. Horretarako, ebakuazioa modurik azkarrenean eta
eraginkorrenean egiteko teknika aplikatzen da, eta zerbitzu teknikoak edo eragiketen zuzendariak emandako jarraibideei
jarraitzen zaie.
BI5.5 Bezeroen segurtasuna zaintzeko, langileek ostatuarekin zerikusirik ez duten pertsonen sarrera zaintzea kontrolatzen da,
eta horrelako kasuetarako ezarritako jarduera-arauak betetzen dira.
BI5.6 Bezeroek ahaztuta utzitako objektuak tratatzeari eta itzultzeari dagokionez langileek nola jarduten duten kontrolatzen da,
eta araudia betetzen dela bermatzen da.
BI5.7 Ahaztuta utzitako objektuen sarrerak eta irteerak erregistratzen dira, eta jabeari itzultzen zaizkion arte zaintzen dira.
BI5.8 Mendeko langileek laneko segurtasunari eta higieneari buruzko arauak betetzen dituztela egiaztatzen da, eta,
desbideratzeak hautemanez gero, zuzendu egiten dira.
BI5.9 Beharrezko informazio- eta prebentzio-neurriak hartzen dira larrialdi-kasuetan, istripuetan edo gaixotasun-kasuetan, eta,
beharrezkoa bada, lehen laguntzako teknikak aplikatzen dira.

LB6: Bezeroek zuzenean edo harreraren bidez planteatutako eskaerei, gatazkei eta kexei arreta ematea,
gogobetetasun, erosotasun eta segurtasunaren arloan ahalik eta mailarik handiena emateko.
BI6.1 Ziurtatzen da solairuen sailak ematen dituen zerbitzuei dagokienez bezeroek dituzten nahiak ahal den guztietan betetzen
direla, establezimenduaren barne-arauak errespetatuz.
BI6.2 Bezeroen eskaerei, kexei edo erreklamazioei adeitasunez, eragimenez eta diskreziorik handienez erantzuten zaie; idatziz
jasotzen dira, haiek ebazteko neurri egokiak hartzen dira, eta indarrean dagoen araudia betetzen da.
BI6.3 Bezeroari ematen zaizkion zerbitzuetan gertatu diren aldaketak jakinarazten zaizkie, ezarritako moduan eta epean,
dagozkien sailei eta mendeko langileei, egoera berria administrazioaren aldetik egokitzeko.
BI6.4 Bezeroekiko komunikazioa arina da, eta interakzio eta ulermen egokia lortu ahal izateko bitartekorik eraginkorrena
erabiltzen da.

LB7: Ostatatze-establezimenduan egiten den ekitaldi-motaren arabera ezarritako protokolo-arauak betetzen diren
zaintzea.
BI7.1 Solairuen saileko langileek parte hartuko duten ekitaldi- edo ekintza-motaren arabera identifikatzen dira eska daitezkeen
protokolo-arauak.
BI7.2 Hautatutako protokolo-arauak modu argian helarazten zaizkie mendeko langileei, eta ondo ulertu dituztela ziurtatzen da.
BI7.3 Ekitaldi edo ekintza zehatz bati dagozkion protokolo- eta kortesia-arauak aplikatzen direla egiaztatzen da.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Ekipo informatikoak. Solairuen sailaren programa informatiko espezifikoak. Bulegoko ekipoak, altzariak eta materiala.
Komunikazio-tresnak. Logeletara sartzeko elementuak. Solairuen sailaren instalazioak, altzariak eta ekipoak.
Segurtasuneko ekipoak eta tresnak. Botikina.

Lanaren produktuak edo emaitza
Solairuen sailaren zerbitzuak emateko aldizkako lan-planak. Zerbitzuak emateko prozesuak, prozedurak, tresnak eta
bitartekoak ezartzea. Lan-aginduak eta -jarraibideak. Eremuaren espazio fisikoaren antolamendua. Inbentarioak eta
hornikuntza kontrolatzea, eta arropa, produktu, garbiketa-material, makina, tresna eta altzari falten osaketa kontrolatzea.
Eremuaren instalazioak kontrolatzea. Eremuko instalazioak mantentzeko eta konpontzeko lanen azken emaitza
gainbegiratzea. Energia-aurrezpena kudeatzea. Ostatuan pertsonen eta gauzen segurtasuna kontrolatzea. Bezeroek
egindako eskaerei, gatazkei eta kexei norberaren erantzukizunaren esparruan erantzutea eta ebaztea. Protokolo-arauen
aplikazioa. Establezimenduaren zuzendaritzarako kudeaketa-informazioa. Larrialdi-kasuetan lehen laguntzak ematea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Enpresaren politikei eta programei buruzko barne-informazioa, eta prozesuei, prozedurei eta lan egiteko metodoei
buruzkoa. Sailen arteko informazioa eta informazio hierarkikoa. Instalazioen garbiketaz arduratzen diren enpresen eta
garbitegi industrialen zerbitzuen tarifei, prezioei eta kontratazio-baldintzei buruzko informazioa. Ekipoak, altzariak,
tresnak eta materialak erabiltzeari eta kontserbatzeari buruzko informazioa. Hornitzaileekin, produktuekin, prestakuntzaikastaroekin eta teknologia berriekin lotutako kanpo-informazioa. Mantentze-lanen planak. Larrialdi-planak. Euskarriak:
jarraibideak, aginduak, memorandumak, zirkularrak, memoriak, txostenak, gidak, eragiketa-eskuliburuak, ekipoen
funtzionamenduari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak, formularioak, fitxa eta inprimaki normalizatuak,
inbentarioak, matxura-parteak eta abar. Ahaztutako objektuen liburua. Protokolo-arauak. Establezimenduaren
funtzionamenduari eta zerbitzuei buruzko bezeroentzako informazioa. Lehen laguntzei buruzko eskuliburuak. Larrialdiegoeretan jarduteko protokoloak.
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2. gaitasun-atala:
SOLAIRUEN SAILAREN PROZESUAK IKUSKATZEA
Kodea: UC1068_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Solairuen sailari esleitutako instalazioak garbi eta prest daudela egiaztatzea, eta errendimendu egokia lortzeko eta
mendeko langileen lana errazteko beharrezko laguntza teknikoa eta operatiboa eskaintzea.
BI1.1 Eremuak garbitzeko eta prest jartzeko lehentasunak ezartzen dira, egoera-mota bakoitzera egokituz, finkatutako
prozedurak erabiliz eta dagozkien sailekin eraginkortasunez koordinatuz.
BI1.2 Gainazalak garbitzeko makineriaren eta tresneriaren mantentze-lan prebentiboetarako txekeo-sistema bat ezartzen da.
BI1.3 Sailaren eremuen kalitate-kontrolerako definitutako prozedura aplikatzen da:
- Logelak egunero aztertuz eta ezarritako prozedurak errespetatzen direla egiaztatuz, higienea, txukuntasuna eta
dekorazioa egokiak izan daitezen.
- Zona nagusiak egunero aztertuz, behar bezain maiz eta behar bezala garbitzen diren ikusteko, eta dekorazioaren eta
kontserbazioaren eremuko edozein anomalia edo edozein matxura detektatzeko.
- Etengabe lotuz garbiketa-beharrak eta eskura dauden langileak, eta okupazio-aurreikuspenen arabera zereginak
betetzeko beharrezkoak izan litezkeen aparteko langileak eskatuz.
- Beharrezkoa bada, kontratatutako zerbitzuetan —hala nola fatxadak, kristalak, moketak, lanparak eta lorategia
garbitzeko edo barne-garbiketa egiteko— kanpoko enpresek egiten duten garbiketa koordinatuz.
- Desbideratzeen, anomalien edo hautemandako akatsen zuzenketa ziurtatuz.
- Ezarritako kalitatea lortzen ez duten logelak edo zonak blokeatuz.
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BI1.4 Garbitu beharreko gainazalen eta garbiketa-motaren arabera hautatzen dira produkturik eta materialik egokienak.
Establezimenduari kontserbazio, garbiketa, desinfekzio eta ingurumen-babeseko mailarik handiena emateko komeni diren
produktuen hornitzaileei arreta-bisitak egitea hitzartzen da.
BI1.5 Mendeko langileek instalazioak garbitzeko eta prest jartzeko funtzioak garatzera zuzentzen diren lan-aginduak eta
-jarraibideak argi ematen dira, ahoz edo idatziz, eta ulertzen direla ziurtatzen da. Beharrezkoa bada, laguntza teknikoa eta
operatiboa ematen da.
BI1.6 Logelak, zona nobleak eta eremu komunak prest jartzeko prozesuen jarraipena egiteko, kontrolatzeko eta egiaztatzeko
dokumentazioa formalizatu, erregistratu eta artxibatu egiten da, ezarritako bitartekoak erabiliz eta epe eta modu egokian.

LB2: Garbitegiko eta mihiseria-biltegiko prozesuak kontrolatzea, beharrezko laguntza teknikoa eta operatiboa ematea,
eta akaberako maila egokia eta esku hartzen duten sail edo enpresa guztiekiko koordinazioa ziurtatzea.
BI2.1 Garbitegiaren eta mihiseria-biltegiaren eremuko beharren ondoriozko lehentasunak zehaztean, esku hartzen duten
sailekin koordinatzen da, baita, hala badagokie, garbitegi industrialen arloko kanpoko enpresekin ere, ezarritako prozeduren
bitartez.
BI2.2 Ezarritako prozedurak aplikatuta kontrolatzen dira jantzien sarrerak eta irteerak, baita garbiketaren, lisatzearen,
garraioaren, aurkezpenaren eta entrega-denboraren arloko kalitatea ere.
BI2.3 Garbitegiko eta mihiseria-biltegiko makineriaren —hala nola garbigailuen, lisaburdinen, kalandren eta lehorgailuen—
mantentze-lan prebentiboak txekeo-sistema baten bitartez zaintzen dira.
BI2.4 Establezimenduko langile guztientzako uniformeen hornikuntza aztertzen du, kopuruari eta diseinuari dagokienez, zein
sekziotarako diren kontuan izanik.
BI2.5 Logeletako arroparen —hala nola maindireen, toallen, ohazalen eta gortinen— eta jatetxe-arloko arroparen —hala nola
mahai-zapien, ezpainzapien, mahai-hegalen eta feltroen— egoera aztertzeko kontrol-parametroak ezartzen dira, errendimendu
egokia lortzeko, eta, narriatuz gero, aldatzeko.
BI2.6 Mendeko langileek arropa sailkatzeko, garbitzeko, lisatzeko eta konpontzeko eta arropa erraza egiteko funtzioak
garatzera zuzentzen diren lan-aginduak eta -jarraibideak argi ematen dira, ahoz edo idatziz, eta ulertzen direla ziurtatzen da.
Beharrezkoa bada, laguntza teknikoa eta operatiboa ematen da.
BI2.7 Joste-lan txikiak —konponketa txikiak eta arropa erraza egitea— gainbegiratu egiten dira.

LB3: Solairuen zonaren, eremu publikoen eta establezimenduko beste instalazio batzuen dekorazioa eta girotzea
gainbegiratzea, eta haien definizioan eta egikaritzean parte hartzea, bezeroak ingurune eroso eta irisgarriaz gozatzeko
aukera izateko, eta, gainera, irudi eguneratua eta enpresaren edo entitatearen irudi korporatiboarekin bat datorrena
eskaintzeko.
BI3.1 Ostatuaren zuzendaritzarekin bat eginik definitzen da dekorazio- eta girotze-mota, honako alderdi hauek kontuan hartuta:
- Enpresaren irudi korporatiboa.
- Establezimenduaren ezaugarriak, hala nola kanpoko eta barneko arkitektura, kategoria, estiloa eta bezero-mota
egungoak edo izan litezkeenak.
- Entitatearen helburu ekonomikoak eta aurrekontuak.
- Denboraldi bakoitzeko dekorazio-elementuen erabilera.
- Dekorazioaren eta girotzearen arloko azken joerak.
- Irisgarritasuna.
BI3.2 Pertsona egokiei esleitzen zaizkie dekorazio-elementuak egiteko lanak edo norberaren kargura dauden instalazioak
apaintzeko bestelako eragiketak, eta jarraibide eta orientabide zehatzak eta argiak ematen zaizkie, ahoz zein idatziz.
Beharrezkoa izanez gero, laguntza operatiboa ere ematen zaie.
BI3.3 Lan-plana edo zerbitzuen zerrenda eta dekorazio-elementuen birjartzea —esate baterako, altzariak, tapizak, alfonbrak,
loreontziak birjartzea— ezartzen dira, garbiketako maiztasunik egokiena finkatzeko, eta beharrezko txekeo-sistemak eta
inbentarioak barnean hartzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Ekipo informatikoak. Ostatuetako solairuen sailaren programa informatiko espezifikoak. Bulegoko ekipoak, altzariak eta
materiala. Komunikazio-tresnak. Sailaren instalazioak, altzariak eta ekipoak. Establezimenduaren barruko sarrera- eta
garraio-ekipoak eta -elementuak. Hornikuntza osagarriak, hala nola sehaskak eta ohe gehigarriak. Gainazalak
garbitzeko eta tratatzeko ekipoak. Garbitegiko, mihiseria-biltegiko eta joste-lanetako ekipoak. Garbiketako eta
garbitegiko produktuak. Establezimenduko mihiseria- eta arropa-hornikuntza. Bezeroentzako kortesia-produktuak.
Irisgarritasun-irizpideak.
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Lanaren produktuak edo emaitza
Solairuen sailari esleitutako instalazioen garbiketa-egoera kontrolatzea eta prest jarri direla ziurtatzea. Mihiseriaren
egoera kontrolatzeko parametroak ezartzea. Garbitegiko eta mihiseria-biltegiko prozesuak kontrolatzea. Lan-aginduak
eta -jarraibideak. Mendeko langileei laguntza teknikoa eta operatiboa ematea. Garbitegiko, mihiseria-biltegiko, lisatzelanetako eta joste-lanetako prozesuetan kalitate-maila eta berme higieniko-sanitarioa lortzea. Energia-aurrezpena
kudeatzea. Establezimenduko solairuen zonaren, eremu publikoen eta beste instalazio batzuen dekorazioa eta girotzea,
irisgarritasuna errespetatuz. Garbiketako produktu eta materialen aukeraketa. Hornitzaileekiko harremanak. Prozesuen
jarraipenaren ondoriozko dokumentazioa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Enpresaren politikei eta programei buruzko barne-informazioa, eta prozesuei, prozedurei eta lan egiteko metodoei
buruzkoa. Sailen arteko informazioa eta informazio hierarkikoa. Instalazioen garbiketaz arduratzen diren enpresen eta
garbitegi industrialen zerbitzuak kontratatzeko aldizkako beharrei buruzko informazioa. Ekipoak, altzariak, tresnak eta
materialak erabiltzeari eta kontserbatzeari buruzko informazioa. Establezimenduaren zuzendaritzarako kudeaketainformazioa. Euskarriak, hala nola jarraibideak, aginduak, memorandumak, zirkularrak, memoriak, txostenak, gidak,
eragiketa-eskuliburuak, garbitzeko, lisatzeko eta josteko ekipoen eta makinen funtzionamenduari eta mantentze-lanei
buruzko eskuliburuak, formularioak, fitxa eta inprimaki normalizatuak. Hornitzaileei buruzko informazioa.
Establezimenduen dekorazioari buruzko informazioa. Irisgarritasunari buruzko informazioa.

3

3. gaitasun-atala:
OSTATATZEAREN EREMUKO SAILAK KUDEATZEA
Kodea: UC0265_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Norberaren ardurapeko sailerako edo eremurako helburuak eta planak proposatzea, bideragarriak direnak eta
establezimenduaren plangintza orokorraren barnean hartzen direnak.
BI1.1 Zuzenean biltzen da norberaren jardun-eremuan eragina duten enpresaren plan orokorrei eta espezifikoei buruzko
informazioa.
BI1.2 Norberaren ardurapeko sailaren helburu zehatzak definitzen dira, eta nagusiei proposatzen zaizkie.
BI1.3 Jardun-aukerak identifikatzen eta ebaluatzen dira, eta finkatutako helburuetarako egokienak hautatzen dira, baliabideen
eskuragarritasuna eta enpresaren ezaugarriak kontuan izanik.
BI1.4 Norberaren ardurapeko eremuaren barruan finkatutako helburuak lortzeko planak eta ekintzak formulatzen eta
kuantifikatzen dira.
BI1.5 Establezimenduaren larrialdi-planak egiteko lanetan parte hartzen da.

LB2: Norberaren ardurapeko sailaren edo eremuaren aurrekontuak egitea, eta jarraipen ekonomikoa eta aurrekontukontrola egitea.
BI2.1 Norberaren ardurapeko sailaren edo eremuaren datu historikoak berraztertzen dira, eta enpresaren plangintza
orokorraren arabera eta norberaren ardurapeko esparrurako finkatutako helburuen arabera ezartzen dira aurreikuspen
ekonomikoak.
BI2.2 Aurreikuspen-teknikak eta aurrekontuak egiteko teknikak aplikatuta eta kuantifikazioa eta periodifikatzea ezarrita egiten
dira harreraren eta solairuen sailetarako aurrekontu ekonomikoak eta diruzaintza-aurrekontuak.
BI2.3 Solairuen sailari dagozkion izakinen hornidurarako urteko aurrekontu espezifikoak zuzendaritzari aurkezten zaizkio, gastu
finkoak eta aldakorrak banakatuta, sailaren hurrengo urterako helburuak proiektatzeko.
BI2.4 Hierarkiako nagusi hurrenei aurkezten zaizkie aurrekontuak, eta haiek egiten dituzten oharpenak aintzat hartzen dira,
beharrezko aldaketak egiteko.
BI2.5 Sailaren aurrekontuaren jarraipena egiteko prozedura definitzen eta onartzen da.
BI2.6 Aurrekontu-kontrola ezarritako epeetan eta moduan egiten da, helburu ekonomikoak betetzen diren aztertuz.
BI2.7 Helburu ekonomikoei dagokienez izan litezkeen desbideratzeak detektatzeko beharrezko kalkuluak egiten dira, eta kasu
bakoitzera egokitutako neurri zuzentzaileak proposatzen dira.
BI2.8 Aurrekontu-kontrolaren emaitzak txosten bidez, eta ezarritako denboran eta moduan, helarazten zaizkie dagozkien
pertsonei eta sailei.
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LB3: Norberaren ardurapeko eremuaren antolamendu-egitura nagusia ezartzea, establezimenduaren helburuei
erantzuteko.
BI3.1 Ezarritako plangintza eta helburuak lortzeko egokiena den antolamendu-egitura zehazten da.
BI3.2 Egin beharreko egitekoak eta zereginak definitzen dira, eta haiek eragiten dituzten barne-harremanak zehazten dira.
BI3.3 Lanpostuak definitzen dira, eta lanpostu horiek bete behar dituzten pertsonen lanbide-profila definitzen laguntzen da.
BI3.4 Lanpostuak betetzen dituzten pertsonak hautatzeko prozesuan laguntzen da.

LB4: Solairuen eta harrerako sailen mende dauden langileen integrazioan laguntzea, eta haien prestakuntzan eta
ebaluazioan parte hartzea, esleitzen zaizkien zereginak eraginkortasunez eta eragimenez egin ditzaten.
BI4.1 Esleitutako zereginak gauzatzeko beharrezko informazioa emateko moduan lantzen dira norberaren taldearen laguntza
teknikorako eta prestakuntza teknikorako eragiketen eskuliburuak edo dokumentu baliokideak.
BI4.2 Lantaldean langile berriak sartu behar direnean:
- Establezimenduaren harrera-eskuliburua ematen zaie, baita azaldu ere, beharrezkoa bada.
- Langile berri bakoitzarentzako egokitze-aldi egokia ezartzen da.
- Egin beharreko eragiketarik eta prozesurik adierazgarrienak azaltzen zaizkie.
- Enpresari eta haren antolamenduari, irudiari eta beste alderdi interesgarri batzuei buruzko informazioa ematen zaie.
- Taldeko gainerako kideekiko komunikazioa errazten da.
BI4.3 Lanean zer eraginkortasun duten jakiteko aukera emateko moduan ezartzen dira mendeko langileen lanaren jarraipena
egiteko ebaluazio-irizpideak.
BI4.4 Arrazoituta proposatzen zaie nagusiei zer prestakuntza-programa eman behar den sailean mendeko langileen lanbidegarapenerako, -motibaziorako eta -sustapenerako.
BI4.5 Mendeko taldeak bere lana eragimenez egin ahal izateko beharrezko tresnak zehazten dira, kohesioa, motibazioa,
prestakuntza, barne-kontrola eta emaitzen ebaluazioa errazteko.
BI4.6 Mendeko langileengan agintea eskuordetzean, lana egiteko ekimen pertsonala eta sormena sustatzen dira motibazioneurri gisa, eta dagokien erantzukizuna eskatzen zaie.

LB5: Mendeko langileak zuzentzea, helburuetan inplikatuz eta bezeroen beharrei erantzuteko ahalmen handia izan
dezaten eta profesionaltasuna garatu dezaten motibatuz.
BI5.1 Norberaren ardurapeko esparruan dauden langileen motibazioak identifikatzen dira.
BI5.2 Enpresaren helburuak eta xedeak azaltzen dira, mendeko langile guztiek ulertu eta bere egin ditzaten, eta, hala, helburu
eta xede horietan inplika daitezen, eta lantaldean eta enpresan integra daitezen.
BI5.3 Talde-lana, ekimena, ahalegina eta sormena sustatuz eta baloratuz lortzen da norberaren saileko edo eremuko langileen
motibazioa.
BI5.4 Langileen erantzukizunak eta funtzioak zehazten dira, eta haiek betetzeko beharrezko agintea eskuordetu egiten da.
BI5.5 Langileei zuzentzen zaizkien argibideak eta jarraibideak argi transmititzen dira, eta ulertzen direla ziurtatzen da.
BI5.6 Helburuak ezartzeko eta jardunaren jarraipena egiteko langileekin egin beharreko bilerak planifikatzen eta zuzentzen dira,
eta txosten egokiak egiten dira.
BI5.7 Langileen produktibitatea, errendimendua eta helburuen lorpena ebaluatzen dira, arrakasta onartzen da, eta jarrerak eta
jardunak zuzentzen dira.

LB6: Entitatean finkatutako kalitate-sistema eta kalitatearen kultura norberaren ardurapeko esparruan ezartzea eta
kudeatzea.
BI6.1 Nork bere ardurapeko esparruko zerbitzuak diseinatzen laguntzen du, bezeroen itxaropenei buruzko informazioa emanez
eta kalitate-estandarrak finkatzen eta kalitate-sistemarekin bat datozen lan-aginduak eta -prozedurak formulatzen parte hartuz.
BI6.2 Kalitatearen kultura mendeko langileen artean hedatzen da, kalitate-sisteman eta -tresnetan trebatuz eta etengabeko
hobekuntzan parte har dezaten sustatuz.
BI6.3 Kalitate-sistema ezartzen da, kalitatea eragozten duten baldintzak —gaur egungoak zein izan litezkeenak— identifikatuz
eta hobekuntza-planak diseinatuz eta gauzatuz.
BI6.4 Barneko kalitatearen adierazleen eta kontrolaren sistema definitzen da, eta emandako datuak aztertzen dira, nagusiei eta
zerikusia duten sailei informazioa ematen zaie, eta ekintza prebentiboak eta zuzentzaileak aplikatzen dira.
BI6.5 Kanpoko kalitateari buruzko informazioa biltzeko eta aztertzeko prozedurak eta gogobetetasun-inkestak diseinatzeko
garaian, elkarlanean jarduten da, eta bezeroen parte-hartzea errazten eta sustatzen da.
BI6.6 Prozeduren eta jarraibideen aplikazioa eta estandarren eta arauen betetze-maila aztertzen dira, eta norberaren
ardurapeko esparruan kalitatearen aldizkako ebaluazio sistematikoa egiten da.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Ekipo informatikoak. Programa informatikoak.
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Lanaren produktuak edo emaitza
Sailaren plangintza eraginkorra. Aurrekontu-kontrola. Kostuak optimizatzea. Ezarritako eremuaren eta/edo sailaren
antolamendu-egitura. Lanpostuen definizioa eta saileko langileen aukeraketa. Mendeko langileen integrazioa,
zuzendaritza eta koordinazioa. Enpresaren helburuetan inplikatuta eta motibatuta dauden langileak. Eremuaren
helburuen lorpen-maila. Establezimenduaren kalitate-sistema ezartzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Enpresaren plan estrategikoa. Larrialdi-planak. Enpresaren informazio ekonomikoa eta administratiboa.
Establezimenduaren kalitate-plana. Aurrekontuak. Kudeaketa-txostenak. Materialen eta ekipoen inbentarioak. Bezeroen
eta hornitzaileen fitxategia. Langileen erregistroa. Legezko xedapenak eta hitzarmen kolektiboak. Enpresaren
eskuliburua. Albaranak, baleak eta fakturak. Kalitate-erregistroak. Plangintzari buruzko eskuliburuak. Informazioa
artxibatzeko eta kudeatzeko eskuliburuak. Administrazio-prozedurari buruzko eskuliburuak. Aurrekontuak egiteko
inprimakiak. Dokumentuak prestatzeko eskuliburuak. Komunikazioari buruzko eskuliburuak. Kalitatea kontrolatzeko
prozedurei buruzko eskuliburuak. Giza baliabideen kudeaketari buruzko txostenak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
SOLAIRUETAKO ANTOLAMENDUA ETA BEZEROARENTZAKO
ARRETA
2. prestakuntza-modulua:
SOLAIRUETAKO PROZESUEN KONTROLA
3. prestakuntza-modulua:
OSTATATZEAREN EREMUKO SAILEN KUDEAKETA
4. prestakuntza-modulua:
OSTATUETAKO SOLAIRUEN KUDEAKETAKO ETA
GARBIKETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
17
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1

1. prestakuntza-modulua:
SOLAIRUETAKO ANTOLAMENDUA ETA BEZEROARENTZAKO ARRETA
Kodea: MF1067_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1067_3 Solairuen sailaren prozesuak definitzea eta antolatzea, eta

bezeroari arreta ematea.

Iraupena: 130 ordu
1.1. prestakuntza-atala
OSTATUETAKO SOLAIRU-ZERBITZUAREN ANTOLAMENDUA
Kodea: UF0041
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin,
establezimenduaren segurtasun-zerbitzuari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Solairuen sailari esleitutako zerbitzuak antolatzeko eredurik bereizgarrienak alderatzea, eta ostatatze-establezimendu
mota eta modalitate jakin batzuetarako egokienak justifikatzea.
EI1.1 Solairuen sailari esleitutako zerbitzugintza antolatzeko eredurik bereizgarrienak erlazionatzea ostatatzeestablezimendu motekin eta modalitateekin.
EI1.2 Eskura dauden bitartekoak eta ostatatze-modalitateak kontuan izanik, zerbitzuak eraginkortasun handiagoz
emateko egokiak diren solairuen sailaren prozesuen aukeraketa justifikatzea.
EI1.3 Solairuen sailaren ekipo, makina eta altzari bereizgarrien balizko banaketarekin erlazionatutako kasu
praktikoetan:
- Beharrezkoak eta egokienak diren elementu materialak identifikatzea.
- Ostatatze-establezimendu motak eta haien ezaugarriak kontuan izanik, elementu materialen banaketarik
onena irudikatzen duten grafikoak egitea.
- Elementu materialen banaketa justifikatzea, ergonomia eta lanaren arintasuna irizpidetzat harturik.
A2: Solairuen sailetarako aldizkako lan-planak, ostatu- eta egoera-motaren araberakoak, definitzea.
EI2.1 Establezimendu-motaren eta bezeroen arabera sailak zer premia estali behar dituen zehazten duten faktoreak
zerrendatzea.
EI2.2 Solairuen sailaren zerbitzugintza antolatzeko tresna eta programa informatiko espezifikoak maneiatzea.
EI2.3 Sailaren lan-planak lantzeko kasu praktikoetan:
- Solairuen sailak egoki funtzionatzeko behar diren giza baliabideen eta baliabide materialen kalkuluak egitea.
- Sailaren epe laburrerako eta ertainerako produktibitate-helburuen proiekzio bat definitzea, kasu praktikoan
egindako baliabide-kalkuluak aintzat hartuta.
- Eskura dauden langileek egin beharreko zereginak doitzea eta lehenestea, eguneko, asteko edo hilabeteko
plangintza bete ahal izateko, betiere baimenak, oporrak, bajak eta bestelako egoerak kontuan hartuta.
- Lana programatzeko beharrezko dokumentazioa hautatzea eta formalizatzea, eta kasu bakoitzean bitartekorik
egokienak erabiltzea.
A3: Mihiseriaren, materialen, ekipoen eta altzarien kanpo-hornikuntza egiteko, mantentzeko, faltak osatzeko eta
kontrolatzeko sistemak —aprobetxamendu-maila ebaluatzeko aukera ematen dute— aplikatzea.
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EI3.1 Ostatatze-establezimendu batean gehien erabiltzen diren mihiseria-piezak, tresnak, ekipoak, produktuak eta
materialak haien tipologiaren arabera sailkatzea.
EI3.2 Hornikuntza-beharrak eta zuzkidura-iturriak identifikatzeko, erosketa-eskaerak egiteko, materialak jasotzeko eta
kontrolatzeko prozesuak garatzeko eta bezeroei arreta emateko gehien erabiltzen diren metodoak konparatzea:
E3.3 Biltegiratze-irizpideak justifikatzea, eskura dauden espazioen eta produktu-moten arabera, eta ostatatzeestablezimenduetan biltegiko sarrerak eta irteerak kontrolatzeko gehien erabiltzen diren prozedurak deskribatzea.
EI3.4 Establezimenduan izakinen hornidura eta txandakatzea kontrolatzeko, mantentzeko eta faltak osatzeko
prozedurak azaltzea.
EI3.5 Hornidurak kontrolatzearekin eta birjartzeekin lotutako egoera praktikoetan:
- Garbiketa-materialen eta -produktuen gutxieneko stocka zehaztea, baita arropa erabiltzeko eta erreserbatzeko
gutxienekoak ere.
- Birjarpen-proposamenak egitea, eta bertan jasoaraztea kopuruak, zehaztapen teknikoak eta kostuen kalkulua,
izakinen maila egokia lortzeko.
- Inbentarioak lantzea, eta suposizioan ezarritako irizpideen arabera aurkeztea.
- Izakinak erregistratzea eta baloratzea, ohikoenak diren metodoak erabiliz.
EI3.6 Materialak hornitzeko eta banatzeko prozesuetan erantzukizun- eta zintzotasun-maila handiarekin esku
hartzeko beharra argudiatzea.
A4: Ostatatze-establezimenduetako mantentze-lanen funtzioa eta eremu horretan solairuen saileko arduradunak dituen
eskumenak eta harremanak azaltzea.
EI4.1 Ostatu baten instalazioetarako mantentze-plan orokorraren oinarrizko egitura azaltzea.
EI4.2 Ostatatze-establezimendu baten mantentze-sailaren helburuak eta funtzioak deskribatzea.
EI4.3 Solairuen, mantentze-lanen eta harrerako sailen artean mantentze-lanen arloan ezartzen diren komunikazio- eta
koordinazioko-prozedurak deskribatzea.
EI4.4 Mantentze-lanen arloko gelazainburuari esleitutako eskumenei dagozkien egoera praktikoetan:
- Gelazainburuak egin beharreko instalazioen ikuskapena simulatzea.
- Kontrol-dokumentuak betetzea.
- Tartean diren beste sail batzuekin ezarritako komunikazio- eta koordinazio-prozesuak simulatzea.
- Emaitzen jarraipen- eta ebaluazio-txostenak egitea.
A5: Ostatatze-establezimenduen segurtasun-zerbitzua deskribatzea, eta segurtasun-gorabeherak aplikatzekoak diren
segurtasun-elementuekin eta neurriekin lotzea.
EI5.1 Ostatu baten segurtasun-zerbitzuaren helburuak eta funtzioak deskribatzea.
EI5.2 Segurtasunaren arloan sor litezkeen gorabehera nagusiak identifikatzea, eta aplikatzekoak diren segurtasunneurriekin erlazionatzea.
EI5.3 Segurtasun-ekipoak eta haien aplikazioak identifikatzea.
EI5.4 Ekipo horien erabilera eta identifikatutako gorabeherak erlazionatzea.
EI5.5 Bezeroen eta haien ondasunen segurtasunerako arauak, establezimendurako egokiak, identifikatzea eta
prestatzea.
EI5.6 Larrialdi-egoeretan eta istripuak gertatzen direnean erabil daitezkeen jardun-jarraibideak identifikatzea eta
aplikatzea, hala nola kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurak, lehen laguntzako teknikak eta larrialdi- eta ebakuazioplanak.

Edukiak:
1. Solairuen sailaren zerbitzugintzaren antolamendua
- Zerbitzugintza antolatzeko eredu bereizgarriak: deskribapena eta konparazioa.
- Solairuen zonetako, eremu publikoetako, garbitegiko eta mihiseria-biltegiko espazio fisikoak antolatzea: bezeroen
logelak; zona nobleak; zerbitzu-zonak.
- Solairuetako sukalondoak, garbitegia eta mihiseria-biltegia. Altzariak kokatzeko eta banatzeko proposamena.
- Solairuen sailaren prozesu bereizgarriak: deskribapena, diseinua eta aukeraketa.
- Sailaren zerbitzuen prozesuei buruzko informazioa aztertzea. Lehengaien, arroparen eta mihiseriaren fluxua.
- Lan-metodoak: lanaren plangintza; ekoizpena hobetzeko metodoak.
- Ekoizpen-jarduera neurtzeko metodoak:
• Denborak neurtzea: kronometratzea.
• Ergonomian oinarritutako metodoak.
• Esperientzian oinarritutako metodoak.
• Denborak kalkulatzea eta esleitzea.
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Solairuen sailaren lan-planak egitea.
Baliabide materialen eta giza baliabideen beharrak kalkulatzea.
Ordutegiak eta lan-txandak egitea.
Zereginak antolatzea eta banatzea.
Matxurak, ahaztutako objektuak, logelak, materialen eta produktuen erabilera eta beste alderdi batzuk
kontrolatzeko arauak.
- Hotelak ez diren entitateen berezitasunak: ospitaleak eta klinikak; hirugarren adinekoentzako egoitzak;
ikasleentzako egoitzak; beste ostatu ez-turistiko batzuk.

-

2. Solairuen sailari aplikatzen zaizkion administrazio-teknikak eta -prozesuak
-

Sailaren administrazio-prozedurak aplikatzea.
Ekipo eta programa informatiko espezifikoak maneiatzea.
Bulegoko ekipoak erabiltzea eta maneiatzea.
Dokumentazioa identifikatzea, sailkatzea eta betetzea.
Hotelak ez diren entitateen berezitasunak: ospitaleak eta klinikak; hirugarren adinekoentzako egoitzak;
ikasleentzako egoitzak; beste ostatu ez-turistiko batzuk.

3. Solairuen eremuko, zona komunetako, garbitegiko eta mihiseria-biltegiko makinen eta ekipoen
araberako espazio-plangintza
- Makinen eta ekipoen sailkapena eta oinarrizko neurriak.
- Makinen eta ekipoen kokapena eta banaketa.
- Hotelak ez diren entitateen berezitasunak: ospitaleak eta klinikak; hirugarren adinekoentzako egoitzak;
ikasleentzako egoitzak; beste ostatu ez-turistiko batzuk.

4. Solairuen saileko izakinen hornikuntza, kontrola eta inbentarioa
- Solairuen saileko hornikuntza bereizgarriaren analisia.
- Hornikuntza-beharrak eta zuzkidura-iturriak identifikatzeko, erosketa-eskaerak egiteko, materialak jasotzeko eta
kontrolatzeko prozesuak garatzeko eta bezeroei arreta emateko erabiltzen diren metodoak: analisia eta aplikazioa.
- Izakinak biltegiratzeko, barnean banatzeko, mantentzeko eta birjartzeko sistemak eta prozesuak: analisia eta
aplikazioa.
- Inbentarioak egitea eta izakinak kontrolatzea.
- Hotelak ez diren entitateen berezitasunak: ospitaleak eta klinikak; hirugarren adinekoentzako egoitzak;
ikasleentzako egoitzak; beste ostatu ez-turistiko batzuk.

5. Solairuen saileko instalazioen, altzarien eta ekipoen mantentze-lanak
- Mantentze-lanen saila: helburuak, funtzioak eta solairuen eremuarekiko erlazioak.
- Solairuen, eremu publikoen, garbitegiaren eta mihiseria-biltegiaren sailak instalazioen, ekipoen eta altzarien
mantentze-lanen arloan dituen eskumenak.
- Mantentze-lan motak: prebentiboa, zuzentzailea eta mistoa.
- Ostatatze-establezimendua eta haren mantentze-lanak; elementu nagusiak: Higiezina: fatxada, terrazak, zoruak,
sabaiak, hormak, arotzeria, beirateria, larrialdi-irteerak eta abar. Instalazioak: suteen kontra babestekoak;
berokuntzakoak, girotzekoak eta ur berokoak; goratzeko aparatuak; instalazio elektrikoak; eta beste instalazio
batzuk.
- Hotelak ez diren entitateen berezitasunak: ospitaleak eta klinikak; hirugarren adinekoentzako egoitzak;
ikasleentzako egoitzak; beste ostatu ez-turistiko batzuk.

6. Ostatatze-establezimenduetako segurtasunaren kudeaketa
-
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Segurtasun-zerbitzua: ekipoak eta instalazioak.
Gorabeherak prebenitzeko prozedurak eta tresnak identifikatzea eta deskribatzea.
Gorabeherak prebenitzeko eta babesteko arauak deskribatzea eta aplikatzea.
Larrialdi-kasuetan jarduteko prozedurak antolatzea: segurtasun- eta larrialdi-planak.
Larrialdietan jarduteko prozedurak aplikatzea simulazioetan.
Ezbeharretan balio etikoak aplikatzea justifikatzea.
Bezeroen eta haien ondasunen segurtasuna.
Hotelak ez diren entitateen berezitasunak: ospitaleak eta klinikak; hirugarren adinekoentzako egoitzak;
ikasleentzako egoitzak; beste ostatu ez-turistiko batzuk.

Ostatuetako solairuen kudeaketa eta garbiketa

1.2. prestakuntza-atala
OSTALARITZAKO ETA TURISMOKO KOMUNIKAZIOA ETA BEZEROARENTZAKO
ARRETA
Kodea: UF0042
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Turismo-establezimenduetan bezeroekin komunikatzeko eta bezeroei arreta emateko erabili ohi diren teknikak eta
trebetasunak aplikatzea, bezeroen itxaropenak gogobetetzeko eta etorkizuneko salmentak gauzatzeko.
EI1.1 Bezeroen tipologia zehazten duten faktoreak definitzea.
EI1.2 Bezeroen tipologiaren araberako jardun-arauak interpretatzea.
EI1.3 Bezeroei arreta emateko modalitateak bereiztea:
- Zuzeneko harremanak, aurrez aurreko komunikazioa.
- Zeharkako komunikazioa, telefono bidez, posta bidez eta abar.
EI1.4 Komunikazio-tekniken eta -trebetasunen erabilera ostalaritzako eta turismoko establezimenduetan arreta eta
informazioa emateko egoerarik ohikoenekin lotzea.
EI1.5 Bezeroen gogobetetzea lortzeko funtsezko faktoreak eta etapak identifikatzea, eta gehien erabiltzen diren
komunikazio-prozedurak eta -teknikak deskribatzea.
EI1.6 Ostalaritzako eta turismoko establezimenduetan ohikoak diren kexak eta erreklamazioak formulatzean gatazkak
konpontzeko egoeren adibideak ematea.
EI1.7 Bezeroei harrera egiteko, agurtzeko eta arreta emateko prozesuak deskribatzea, eta bezeroaren
gogobetetasuna lortzeko funtsezko faktoreak eta etapak identifikatzea.
EI1.8 Inguruneko produktu turistikoaren atributuak identifikatzea eta deskribatzea, eta ingurunearen garapen
turistikoan zer eragin duten azaltzea.
EI1.9 Laneko testuinguruetan, ostalaritzako eta turismoko bezeroari arreta eta informazioa ematea eskatuko duten
egoeretarako komunikazio-trebetasun eta -teknika egokiak aplikatzea.
EI1.10 Argumentatzea bezero izan litezkeenei kortesiaz eta dotoreziaz arreta eman behar zaiela, haien ohiturak,
gustuak eta informazio-premiak asetzen saiatuz, haien kexei adeitasunez eta diskrezioz erantzunez, eta zerbitzua
ematen duen entitatearen irudi ona sustatuz.
EI1.11 Zerbitzuak sortzeko eta emateko prozesu orotan azkar eta zehaztasunez jardutearen garrantzia justifikatzea,
bezeroek kalitatea hautemateko ikuspuntutik.

Edukiak:
1. Komunikazioa ostalaritzan eta turismoan
- Bezeroarentzako arretako komunikazio optimoa.
• Komunikazioa eragozten duten oztopoak.
• Egoera zailetan eraginkortasunez komunikatzea.
• Ahozko hizkuntza: erabili eta saihestu beharreko hitzak eta esapideak.
• Hizkuntza ez-ahozkoa: keinu, aurpegi eta aho bidezko adierazpenak.
• Egoera zailen aurreko jarrerak:
• Autokontrola.
• Enpatia.
• Asertibitatea.
• Ariketak eta kasu praktikoak.
- Komunikazio-teknikak eta eskari-mota ohikoenak lotzea.
- Komunikazio-arazoak konpontzea.
- Telefono bidezko eta bide telematiko bidezko komunikazioaren ezaugarriak aztertzea.
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2. Ostalaritzako eta turismoko bezeroarentzako arreta
- Arreta pertsonalizatua: bezeroak harmonizatzea eta birbideratzea.
- Egoera zailen tratamendua.
• Kexen eta erreklamazioen ikuspegi berria.
• Zerbitzuak gogobetetzen ez dituen bezeroak nola bihurtu enpresak gogobetetzen dituen bezero.
• Erreklamazioen tipologia.
• Kexa edo erreklamazioen aurreko jarrera.
• Erreklamazioen tratamendua.
- Bezero zailen tipologia eta haien tratamendua.
- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa: Espainian eta Europar Batasunean aplikatzeko araudia

1.3. prestakuntza-atala
PROTOKOLOAREN KUDEAKETA
Kodea: UF0043
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB7 lanbide-burutzapenarekin, protokolo-arauak

aplikatzeari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hainbat motatako ekitaldietan erabiltzen diren protokolo-arauak aplikatzea.
EI1.1 Protokoloaren kontzeptua, jatorria eta tipologia azaltzea.
EI1.2 Protokolo-araurik ohikoenen aplikazioak zerrendatzea —janzteko modua, etiketa, kortesia-arauak eta abar—,
ekitaldi-motaren arabera.
EI1.3 Egin daitezkeen eta protokoloa kudeatzea eska lezaketen ekitaldi-motak bereiztea —hala nola biltzarrak,
konbentzioak, bilerak eta foroak— eta haien ezaugarriak zehaztea.
EI1.4 Ekitaldietako egoera praktikoetan, jarraitu beharreko protokoloa hautatzea eta aplikatzea.
EI1.5 Bezeroentzako arretan, protokoloa aplikatzeko egoera praktikoetan:
- Planteatutako egoerarekin bat datorren jarrera hartzea.
- Agurtzeko hainbat modu erabiltzea.
- Testuinguruaren arabera aukeratzea jantzia.
- Egoeraren araberako komunikazio-estiloa erabiltzea.
- Kortesia-arauak erabiltzea, bai aurrez aurrekoak, bai urrutikoak.

Edukiak:
1. Ekitaldiak eta protokoloa
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- Protokoloaren kontzeptua. Jatorria. Motak. Erabilgarritasuna. Gizarte-erabilerak. Protokolo-motak. Protokolo
instituzional tradizionala. Enpresa-protokoloa. Nazioarteko protokoloa.
- Hainbat ekitalditako protokoloaren arrazoi eta aplikaziorik ohikoenak deskribatzea.
- Protokolo-teknikarik ohikoenak aplikatzea.
• Agintarien tratamenduak eta lehentasunak.
• Parte-hartzaileak mahaiburutzan eta ekitaldietan kokatzea.
• Banderak ordenan jartzea.
- Pertsonak aurkezteko teknikarik ohikoenak aplikatzea.
- Protokoloa jatetxe-arloan.
• Jantokia hautatzea.
• Mahaiak aukeratzea: pertsona batentzakoak edo gehiagorentzakoak.
• Mahaiko elementuak.
• Plateraren zerbitzatze pertsonala.
• Mahaiaren aurkezpena eta dekorazioa.

Ostatuetako solairuen kudeaketa eta garbiketa

•
•
•
•
•

Mahaiaren estetika.
Mahaiburuen eta gainerako mahaikideen protokolozko kokalekua.
Mahaikideak mahairaino gidatzea.
Diskurtsoaren eta brindisaren uneko protokolo-arauak.
Ohorezko ardo, koktel edo harrera, buffet, lan-gosari eta coffee-breaketako protokolo-arauak.

1.4. prestakuntza-atala
ERDI-MAILAKO AGINTARIAREN EGITEKOA LANEKO ARRISKUEN
PREBENTZIOAN
Kodea: UF0044
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin, norberaren kargurako
langileen lan-segurtasunari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko teknikak aztertzea eta norberaren kargura dauden pertsonek betetzen
dituztela ziurtatzea.
EI1.1 Segurtasunaren arloan sor litezkeen gorabehera nagusiak identifikatzea, eta aplikatzekoak diren segurtasunneurriekin erlazionatzea.
EI1.2 Segurtasun-ekipoak eta haien aplikazioak identifikatzea.
EI1.3 Ekipo horien erabilera eta identifikatutako gorabeherak erlazionatzea.
EI1.4 Langileen segurtasunerako arauak identifikatzea eta lantzea.
EI1.5 Laneko istripuak gertatzen direnean erabil daitezkeen jardun-jarraibideak identifikatzea eta aplikatzea, hala nola
kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurak, lehen laguntzako teknikak eta larrialdi- eta ebakuazio-planak.

Edukiak:
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak
- Lana eta osasuna.
• Laneko arriskuak eta haien prebentzioa.
• Arrisku-faktoreak eta prebentzio-teknikak.
• Lan-istripuak eta laneko gaixotasunak.
• Langileen osasunerako bestelako arriskuak.
- Lan-baldintzak.
• Segurtasun-baldintzak.
• Laneko ingurumena.
• Antolamendua eta lan-karga.
- Lanaren ondoriozko kalteak. Istripuak. Gorabeherak. Gaixotasun profesionalak.
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua.
• Bertako prebentzio-zerbitzuak.
• Kanpoko prebentzio-zerbitzuak.
• Enpresaburuaren onarpena.
• Prebentzio-zerbitzu mankomunatuak.
• Erantzukizun administratiboak.
• Erantzukizun penalak.

2. Erdi-mailako arduradunak laneko arriskuen prebentzioan duen zeregina
- Laneko arriskuen prebentzioa erakundearen egituran integratzea.
• Enpresako laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea.
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• Laneko arriskuen prebentzioa, antolamenduko aldaketa gisa.
• Ekintza integratzaileak eta ohiko arazoak.
• Erdi-mailako arduradunek laneko arriskuen prebentzioan dituzten funtzioak.
• Funtzio-motak.
• Erdi-mailako arduradunen jarduera eta zeregin prebentibo espezifikoak.
• Laneko arriskuen prebentzioa barnean hartzea jarduerak gauzatzean eta ikuskatzean.
• Prebentzioaren egitekoa lantaldean barneratzeko gomendioak.
• Lantaldea laneko arriskuen prebentziorako prestatzea.
- Erdi-mailako arduradunak lan-arriskuen prebentziorako dituen tresnak.

3. Erdi-mailako arduradunentzako laneko arriskuak prebenitzeko oinarrizko teknikak
- Arriskuen ebaluazioa.
• Ebaluazio-motak.
• Ebaluazio-prozesu orokorra.
• Ebaluazio-metodoak.
- Ekintzak kontrolatzea eta erregistratzea. Ikuskapenak. Kalteak ikertzea. Dokumentazio prebentiboa.
• Auditoria-plana.
• Araudi-alderdiak.
• Hobetzeko proposamenak egitea.
- Langileentzako larrialdi-planak egitea.
• Larrialdi-plan baten elementuak.
• Ebakuazio-plana.
• Larrialdi batean langileak antolatzea.
• Aplikatu beharreko araudia.

4. Arrisku-motak eta prebentzio-neurriak
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- Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak.
- Lokalen baldintza orokorrak. Txukuntasuna eta garbitasuna. Zerbitzu higienikoak. Segurtasun-seinaleztapena.
Aplikatu beharreko araudia.
- Arrisku kimikoak eta elektrikoak.
• Produktu kimikoen manipulazioa.
• Arrisku kimikoetan norbera babesteko ekipoak.
• Gai eta prestakin kimikoak haien ezaugarrien arabera biltegiratzea.
• Arrisku elektrikoaren ondoriozko arriskuak eta lesioak.
• Kontaktu elektrikoetatik babesteko sistemak.
• Arrisku elektrikoetan norbera babesteko ekipoak.
• Aplikatu beharreko araudia.
- Sute- eta eztanda-arriskuak.
• Suaren faktore erabakigarriak.
• Prebentzio-neurriak: babes pasiboa eta aktiboa.
• Detekzio-, babes- eta alarma-sistemak.
• Suteak itzaltzea.
• Norbera babesteko ekipoak eta suteen aurkako ekipoak.
• Aplikatu beharreko araudia.
- Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
• Ingurune termikoarekin lotzen diren arriskuak.
• Zaratarekin eta bibrazioekin lotzen diren arriskuak.
• Norbera lan-ingurumenarekin lotutako arriskuetatik babesteko ekipoak.
• Aplikatu beharreko araudia.
- Arrisku ergonomikoak eta psikosozialak.
• Lan-karga: esfortzuak, jarrerak, mugimendu errepikakorrak, zama eta buruko nekea.
• Txandakako eta gaueko lana.
• Aldaketak lanaren antolamenduan eta zuzendaritza-estiloa.
• Estresa.
• Indarkeria eta zirikatze psikologikoa lanean.
• Aplikatu beharreko araudia.

Ostatuetako solairuen kudeaketa eta garbiketa

5. Lehen laguntza
-

2

Oinarrizko esku-hartzea erreduren, hemorragien, hausturen, zaurien eta intoxikazioen aurrean.
Lehen laguntzetako botikinak mantentzea.
Larri dauden gaixoak eta zaurituak artatzea eta garraiatzea.
Bihotz-biriketako bizkortze-teknikak.

2. prestakuntza-modulua:
SOLAIRUETAKO PROZESUEN KONTROLA
Kodea: MF1068_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1068_3 Solairuen sailaren prozesuak ikuskatzea.
Iraupena: 150 ordu
2.1. prestakuntza-atala
OSTATUETAKO LOGELAK ETA ZONA KOMUNAK GARBITZEKO ETA PREST
JARTZEKO PROZESUAK
Kodea: UF0045
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ostatuetako logelak eta zona komunak garbitzeko eta prest jartzeko ekipo, makina eta tresnen ezaugarriak zehaztea,
haiek doitzea eta haiek erabiltzea, haien aplikazioak eta errendimendu egokia aintzat hartuta.
EI1.1 Ostatuetako logelak eta zona komunak garbitzeko eta prest jartzeko ekipo, makina, erreminta eta tresnen
gaineko azalpenak ematea: motak, funtzionamendua, aplikazioak, maneiatzeko modua, garbiketa eta erabilerako
mantentze-lanak.
EI1.2 Ostatuetako logelak eta zona komunak garbitzeko eta prest jartzeko ekipo, makina eta tresnak doitzea eta ondo
funtzionatzen duten ikustea.
EI1.3 Ostatuetako logelak eta zona komunak garbitzeko eta prest jartzeko ekipo, makina, erreminta eta tresnen
erabilera-erakustaldiak egitea.
EI1.4 Hainbat prozesutan erabiltzen diren ekipo eta makinen mantentze-lan prebentiboetarako azterketa-sistema
egoki bat justifikatzea.
EI1.5 Ekipoak, makinak eta tresnak maneiatzeko beharrezko babesak —hala nola betaurrekoak, eskularruak eta
aurpegi-babesak— identifikatzea eta arauen arabera erabiltzea, eta produktuak eta makineria maneiatzeko
segurtasun- eta higiene-araudia interpretatzea.
EI1.6 Makinak, tresnak eta erremintak oker erabiltzearen ondoriozko kalte materialak eta pertsonalak eta arriskuak
identifikatzea.
EI1.7 Instalazioak eta ekipoak mantentzearen eta zaintzearen beharra argumentatzea, eta prozesuan erabilitako
produktuei ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
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A2: Ostatuetako logelak eta zona komunak garbitzeko eta prest jartzeko prozesuak deskribatzea eta kontrolatzea, eta
prozesu horietan parte hartzea.
EI2.1 Hainbat gainazal garbitzeko eta tratatzeko sistemak eta metodoak identifikatzea.
EI2.2 Garbiketako produktuak eta materialak gainazal-motekin eta garbiketa-motekin erlazionatzea.
EI2.3 Hainbat motatako ostatatze-establezimenduetako logelak, zona nagusiak eta eremu komunak garbitzeko eta
prest jartzeko prozesu osoak deskribatzea, eta eragiketen, ekipoen, tresnen eta materialaren araberako ezaugarriak
zehaztea, ezarritako kalitate-maila kontuan izanik.
EI2.4 Logelak garbitzeko eta prest jartzeko prozesuak kontrolatzeko kasu praktikoetan, optimizazioa bilatzen dela
kontuan izanik:
- Suposizioaren arabera garbiketa-prozesurik egokienak hautatzea, eta kasuan-kasuan erabili beharreko
materialak, produktuak, ekipoak eta tresnak justifikatzea.
- Logela garbitzeko zirkuitua ezartzea, lan-denborak kalkulatuz eta garbiketaren puntu estrategikoak ezagutuz
eta aztertuz.
- Suposizioan zehaztutako establezimendu-motaren arabera ohikoenak diren harrera-xehetasunak
zerrendatzea.
- Logela bat garbitzea eta prest jartzea.
- Egiaztatzea ondo egindako lana baliozkotzen duten kalitate-arauen arabera egiten dela lana.
EI2.5 Dekorazio-elementuak eta altzariak garbitzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko teknikak eta tratamenduak
aplikatzea.
EI2.6 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa argumentatzea, eta prozesuan erabilitako
produktuei ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.

Edukiak:
1. Ostatuetako logelak eta zona komunak garbitzeko eta prest jartzeko ekipoen, makinen eta tresnen
aukeraketa eta erabilera-kontrola
- Ostatuetako logelak eta zona komunak garbitzeko produktu espezifikoak:
• Garbiketa-produktuen analisia eta ebaluazioa. Errendimenduak. Erabiltzeko baldintzak.
• Arriskuak: identifikazioa, kausarik ohikoenak eta prebentzioa.
- Ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak. Deskribapena eta aplikazioak. Garbiketa eta erabilerako mantentzelanak. Erabiltzeko segurtasun-arauak.
- Hornitzaileak bilatzeko eta tratatzeko prozedurak.

2. Ostatuetako logelak eta zona komunak garbitzeko eta prest jartzeko prozesuen analisia eta gauzatzea
- Ekipoak eta altzariak garbitzeko eta gainazalak tratatzeko sistemak, prozesuak eta metodoak aztertzea eta
ebaluatzea:
• Oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak.
• Aginduak transmititzeko, gauzatzeko eta emaitzak kontrolatzeko prozedurak.
- Sailaren lokalak, instalazioak, altzariak eta ekipoak garbitzeko programak formalizatzea.

3. Ostatuetako logelak eta zona komunak garbitzeko eta prest jartzeko prozesuetan segurtasun- eta
higiene-arauak betetzen diren kontrolatzea
- Solairuen saileko eta eremu publikoetako lokalak, instalazioak, altzariak, ekipoak eta materialak erabiltzean
segurtasun, higiene eta garbiketako eta mantentze-lanetako arauak, teknikak eta metodoak aplikatzea.
- Sailaren lokalek, instalazioek, altzariek, ekipoek eta materialek bete beharreko berariazko segurtasun-baldintzak
eta baldintza higieniko-sanitarioak. Debekuak.
- Ospitaleetako eta kliniketako instalazioen eta gainazalen higienearen garrantzia justifikatzea.

2.2. prestakuntza-atala
OSTATUETAN ARROPA GARBITZEKO, LISATZEKO ETA KONPONTZEKO
PROZESUAK
Kodea: UF0046
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Arropa garbitzeko, lisatzeko eta konpontzeko ekipo, makina eta tresnen ezaugarriak zehaztea, haiek doitzea eta haiek
erabiltzea, haien aplikazioak eta errendimendu egokia aintzat hartuta.
EI1.1 Arropa garbitzeko, lisatzeko eta konpontzeko ekipo, makina, erreminta eta tresnen gaineko azalpenak ematea:
motak, funtzionamendua, aplikazioak, maneiatzeko modua, garbiketa eta erabilerako mantentze-lanak.
EI1.2 Arropa garbitzeko, lisatzeko eta konpontzeko ekipoak, makinak eta erremintak prest jartzea, eta haien
funtzionamendua egiaztatzea.
EI1.3 Arropa garbitzeko, lisatzeko eta konpontzeko hainbat ekipo-, makina-, erreminta- eta tresna-moten erabileraerakustaldiak egitea.
EI1.4 Hainbat prozesutan erabiltzen diren ekipo eta makinen mantentze-lan prebentiboetarako azterketa-sistema
egoki bat justifikatzea.
EI1.5 Ekipoak, makinak eta tresnak maneiatzeko beharrezko babesak —hala nola betaurrekoak, eskularruak eta
aurpegi-babesak— identifikatzea eta arauen arabera erabiltzea, eta produktuak eta makineria maneiatzeko
segurtasun- eta higiene-araudia interpretatzea.
EI1.6 Makinak, tresnak eta erremintak oker erabiltzearen ondoriozko kalte materialak eta pertsonalak eta arriskuak
identifikatzea.
EI1.7 Instalazioak eta ekipoak mantentzearen eta zaintzearen beharra argumentatzea, eta prozesuan erabilitako
produktuei ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
A2: Solairuen sailaren bereizgarriak diren arropa garbitzeko, lisatzeko eta konpontzeko prozesuak deskribatzea eta
kontrolatzea.
EI2.1 Arropa garbitzeko eta lisatzeko sailkatzean erabiltzen diren irizpideak eta metodoak identifikatzea.
EI2.2 Tratatu beharreko arropa-motetarako egokiak diren garbitzeko, ura kentzeko, lehortzeko, lisatzeko eta
aurkezteko prozedurak hautatzea.
EI2.3 Eskuz eta makinaz josteko teknikak eta ostatatze-establezimenduetako arropa konpontzeko eta arropa sinpleak
egiteko —hala nola sukaldari-zapiak, ezpain-zapiak, mantalak edo eskutrapuak— baliabideak eta materialak
deskribatzea.
EI2.4 Garbitegiko eta mihiseria-biltegiko zerbitzua bermatzen duten kontrol-mekanismoak deskribatzea.
EI2.5 Arropa garbitzeko, lisatzeko eta konpontzeko egoera praktikoetan:
- Ostatuetako arropa eta bezeroen arropa sailkatzeko, garbitzeko, lisatzeko eta aurkezteko prozesuak aurrera
eramatea.
- Ostatuetako arropa eta bezeroen arropa konpontzeko eta arropa errazak —hala nola sukaldari-zapiak, ezpainzapiak, mantalak eta eskutrapuak— egiteko prozesuak aurrera eramatea.
- Balizko mendeko langileei jarraibideak ematea.
- Tarteko eta amaierako emaitzak kontrolatzea, kontrol-mekanismoak aplikatuz.
EI2.6 Instalazioak eta ekipoak mantentzearen eta zaintzearen beharra argumentatzea, eta prozesuan erabilitako
produktuei ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.

Edukiak:
1. Arropa garbitzeko prozesuen analisia, gauzatzea eta kontrola
- Solairuen saileko garbitegia.
• Sailaren antolamendua eta funtzionamendua.
• Garbitegi industriala.
• Garbitegiko lokala eta instalazioak.
- Arropa garbitzeko ekipoak, makinak eta tresnak hautatzea eta haien erabilera kontrolatzea.
• Produktu espezifikoak.
• Produktuak, errendimenduak eta haien erabileraren arriskuak aztertzea eta ebaluatzea.
• Ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak; haien erabilerako mantentze-lanak eta segurtasun-arauak.
• Hornitzaileak bilatzeko eta tratatzeko prozedurak.
- Arropa garbitzeko sistemak, prozesuak eta metodoak aztertzea eta ebaluatzea.
• Oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak.
• Garbitzeko eta ura kentzeko teknikak; haien deskribapena, aplikazioa eta kontrola.
• Ur-motak, aplikazioen arabera, eta kasuan-kasuan erabili beharreko neurri zuzentzaileak.
• Produktu kimikoak.
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• Tenperatura.
• Zikinkeria-motak.
• Ur-moten analisia, aplikazioen arabera, eta kasuan-kasuan erabili beharreko neurri zuzentzaileak.
• Bezeroen arropa; sailkapena eta tratamendua.
• Jantziak eta osagarriak.
• Ehunen ezaugarriak, akaberak eta portaerak.
• Arropa lehortzeko prozesuak.
• Arropen aurkezpena.
• Baja emateko eta baztertzeko prozedurak.
• Aginduak transmititzeko, gauzatzeko eta emaitzak kontrolatzeko prozedurak.
• Arropa garbitua biltegiratzea eta banatzea.
- Arropa garbitzeko prozesuetan segurtasun- eta higiene-arauak betetzen diren kontrolatzea.
• Prozesuetan segurtasuneko arauak, teknikak eta metodoak aplikatzea.
• Erabiltzen diren lokalek, instalazioek, altzariek, ekipoek eta materialek bete beharreko berariazko
segurtasun-baldintzak eta baldintza higieniko-sanitarioak.
• Debekuak.

2. Arropa lisatzeko prozesuen analisia, gauzatzea eta kontrola
- Solairuen saileko lisaketa-lanak. Sailaren antolamendua eta funtzionamendua. Lisatzeko lokala eta instalazioak.
- Arropa lisatzeko ekipoak, makinak eta tresnak hautatzea eta haien erabilera kontrolatzea.
• Produktu espezifikoak.
• Produktuak, errendimenduak eta haien erabileraren arriskuak aztertzea eta ebaluatzea.
• Ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak; haien erabilerako mantentze-lanak eta segurtasun-arauak.
• Hornitzaileak bilatzeko eta tratatzeko prozedurak.
• Arropa lisatzeko sistemak, prozesuak eta metodoak aztertzea eta ebaluatzea.
• Oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak.
• Aginduak transmititzeko, gauzatzeko eta emaitzak kontrolatzeko prozedurak.
• Arropa lisatua biltegiratzea eta banatzea.
- Arropa lisatzeko prozesuetan segurtasun- eta higiene-arauak betetzen diren kontrolatzea.
• Prozesuetan segurtasuneko arauak, teknikak eta metodoak aplikatzea.
• Erabiltzen diren lokalek, instalazioek, altzariek, ekipoek eta materialek bete beharreko berariazko
segurtasun-baldintzak eta baldintza higieniko-sanitarioak.
• Debekuak.

3. Arropa konpontzeko prozesuen analisia, gauzatzea eta kontrola
- Solairuen saileko arropa-konponketak.
• Sailaren antolamendua eta funtzionamendua.
• Arropa josteko eta konpontzeko lokala eta instalazioak.
- Arropa josteko eta konpontzeko ekipoak, makinak eta tresnak hautatzea eta haien erabilera kontrolatzea.
• Material espezifikoak.
• Materialak, errendimenduak eta haien erabileraren arriskuak aztertzea eta ebaluatzea.
• Ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak; haien erabilerako mantentze-lanak eta segurtasun-arauak.
• Hornitzaileak bilatzeko eta tratatzeko prozedurak.
- Arropa josteko eta konpontzeko sistemak, prozesuak eta metodoak aztertzea eta ebaluatzea.
• Oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak.
• Aginduak transmititzeko, gauzatzeko eta emaitzak kontrolatzeko prozedurak.
• Arropa josia biltegiratzea eta banatzea.
- Arropa josteko eta konpontzeko prozesuetan segurtasun- eta higiene-arauak betetzen diren kontrolatzea.
• Prozesuetan segurtasuneko arauak, teknikak eta metodoak aplikatzea.
• Erabiltzen diren lokalek, instalazioek, altzariek, ekipoek eta materialek bete beharreko berariazko
segurtasun-baldintzak eta baldintza higieniko-sanitarioak.
• Debekuak.
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2.3. prestakuntza-atala
OSTATUETAKO LOGELETAKO ETA ZONA KOMUNETAKO DEKORAZIOA ETA
GIROTZEA
Kodea: UF0047
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Altzarien eta estalduren araberako dekorazio-elementuak hautatzea eta egitea, inguruneak, estilo arkitektonikoak, irudi
korporatiboak eta ostatatze-establezimendu motak aintzat hartuta arabera.
EI1.1 Ostatatze-establezimenduetan gehien erabiltzen diren dekorazio-elementuen, altzari-moten, estalduren eta
estilo arkitektoniko adierazgarrienen ezaugarriak zehaztea.
EI1.2 Argiztatzeko eta kolorea emateko teknikak zehaztea, eta haiek koloreen esanahi psikologikoan eta ikuskomunikazioan duten eragina interpretatzea eta azaltzea.
EI1.3 Altzarien konposizio eta konbinaziorako oinarrizko arauak identifikatzea, erosotasun-, errentagarritasun- eta
funtzionalitate-irizpideen arabera.
EI1.4 Ostatatze-establezimenduak dekoratzeko egoera praktikoetan:
- Establezimenduaren zona jakin batean jarri edo aldatu behar diren oinarrizko dekorazio-elementurik egokienak
finkatzea, estetika arkitektonikoko irizpideak, dekorazio-joerak, urtaroa, enpresaren irudi korporatiboa eta
zehaztutako aurrekontu ekonomikoa kontuan izanik.
- Altzarien banaketa justifikatzea, ergonomia-irizpideen arabera.
- Lore-lanak eta bestelako dekorazio-elementuak egitea, urtaroaren arabera eta ekitaldi espezifikoen edo
ekintza sozialen arabera, haiek mantentzeko lanak kontuan hartuta.
- Proposatutako kasurako kolore-konbinazio egokienak eta argiztapen egokiena justifikatzea.
EI1.5 Instalazioak eta ekipoak mantentzearen eta zaintzearen beharra argumentatzea, eta prozesuan erabilitako
produktuei ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.

Edukiak:
1. Ostatuetako solairuen saileko altzariak
- Solairuetako eta eremu publikoetako altzariaren estilo eta ezaugarri arkitektonikoak identifikatzea.
- Altzariaren sailkapena, deskribapena eta oinarrizko neurriak, honako alderdi hauen arabera:
• Ezaugarriak.
• Funtzioak.
• Aplikazioak.
• Ostatu-mota eta -kategoria.
- Estaldurak, alfonbrak eta gortinak. Sailkapena. Ostatu-motaren, -kategoriaren eta -formularen araberako
ezaugarriak.

2. Ostatuetako solairuen saileko dekorazioa eta girotzea
-

Dekorazio-elementuak ostatuetako logeletan eta zona komunetan kokatzea eta banatzea.
Dekorazio-baliabideak eta -motak.
Girotze musikala.
Argiztatze-sistemak.
Aplikazioak.
Dekorazio-teknikak.
Sailkapena.
Deskribapena eta aplikazioa.
Lore- eta fruta-dekorazioa.
Tekniken analisia.
Aplikazioak.
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3

3. prestakuntza-modulua
OSTATATZEAREN EREMUKO SAILEN KUDEAKETA
Kodea: MF0265_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0265_3 Ostatatzearen eremuko sailak kudeatzea.
Iraupena: 120 ordu
3.1. prestakuntza-atala
OSTATATZEAREN EREMUKO SAILAK KUDEATZEKO PROZESUAK
Kodea: UF0048
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Enpresa-plangintzaren funtzioa eta prozesua aztertzea, eta ostatatze-eremuetarako eta -sailetarako egokiak diren
planak definitzea.
EI1.1. Plangintzak enpresen edo entitateen administrazioaren prozesuan duen garrantzia justifikatzea.
EI1.2 Enpresa-plan mota nagusiak bereiztea.
EI1.3 Plangintza-prozesu baten fase eta urrats logikoak deskribatzea, helburuak finkatzeko, erabakiak hartzeko eta
bitartekoak hautatzeko zentzuzko ikuspegi gisa.
EI1.4 Helburuen araberako zuzendaritza-prozesu bat ezartzeko oinarrizko elementuak identifikatzea.
EI1.5 Ostatuen kasu praktikoetan:
- Enpresen edo entitateen plan orokor hipotetikoen esparruko ostatatze-eremu baterako helburuak jartzea.
- Proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzea.
- Aukera horien ondoriozko programak planteatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak
zehaztea.
EI1.6 Ostatu-motetarako egokitutako larrialdi-planak lantzeko proposamenak justifikatzea.
EI1.7 Argudiatzea garrantzitsua dela planak aldian behin berraztertzea, ostatu-mota bakoitzerako kontrol-sistema
bereizgarrien aplikazioaren arabera.
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A2: Establezimendu turistiko eta ez-turistikoen ostatatze-eremuen esparruan, aurrekontu-kontrola eta -kudeaketa aztertzea,
kostuak identifikatzea, eta jarduera-programak ezartzeko aukera ematen duten aurrekontu ekonomikoak lantzea.
EI2.1 Enpresa-kostu motak identifikatzea, eta hainbat motatako ostatu-arloetako kostuen egiturak konparatzea.
EI2.2 Kostu total unitarioak eta hainbat ostatatze-zerbitzuren salmenta-prezioekiko marjinak kalkulatzea.
EI2.3 Aurrekontu-kudeaketa justifikatzea, plangintzari eta kontrolari lotuta dagoen enpresa-azpifuntzio gisa.
EI2.4 Ostatatze-jardueretan gehien erabiltzen diren aurrekontu-motak bereiztea, haietako bakoitzaren helburuak
adieraziz, eta aurrekontu horien kontu-sailak eta egitura deskribatzea.
EI2.5 Aurrekontuak lantzean aintzat hartu behar diren aldagaiak identifikatzea.
EI2.6 Aurrekontu-kudeaketako egoera praktikoetan, eta ezarritako denbora-tarteetarako negozio-bolumenaren,
produktuaren eta zuzeneko eta zeharkako kostuen arloko helburu ekonomikoak abiapuntu izanik:
- Finkatutako aldien esparruan jarduteko programak ezartzeko aurrekontu ekonomikoak lantzea.
- Baliabideen kostuak zehaztea.
- Ustiapenaren lokagunea eta produktibitate-mailak kalkulatzea.
EI2.7 Aurrekontu-kudeaketako eta -kontroleko kasu praktikoetan, eta dagozkien aurrekontu-aurreikuspenak eta
lortutako emaitza errealak abiapuntu izanik:
- Desbideratzeak kalkulatzea.
- Haiek agertzearen kausak eta sortzen dituzten ondorioak aztertzea.
- Irtenbide alternatiboak proposatzea eta aurrekontuen jarraipena eta kontrola egiteko metodoak ezartzea.
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EI2.8 Ostatatze-eremuaren kontrol ekonomikorako prozesuetan erantzukizun- eta zintzotasun-maila handiarekin esku
hartzeko beharra justifikatzea.
A3: Hainbat ostatu-motatako eta haien barne- eta kanpo-harremanetako berezko antolamendu-egiturak eta egitura
funtzionalak aztertzea, eta establezimendu-mota bakoitzerako antolamendu-egitura eta harreman-mota egokiak justifikatzea.
EI3.1 Ostatatze-formulak sailkatzea eta haien ezaugarriak zehaztea, honako alderdi hauen arabera:
- Edukiera.
- Establezimenduaren kategoria.
- Ematen dituen zerbitzuak.
- Establezimendu-mota eta kokalekua.
- Europako, Estatuko eta autonomia-erkidegoko araudia.
EI3.2 Antolamendu eraginkorra finkatzen duten egitura-faktoreak eta -irizpideak deskribatzea.
EI3.3 Hainbat motatako establezimendu turistikoen eta ez-turistikoen egiturak eta sailen arteko erlazioak konparatzea,
eta sail edo eremu bakoitzaren helburuak eta haien ondoriozko funtzio-banaketa identifikatzea.
EI3.4 Hainbat motatako ostatu turistiko eta ez-turistiko egituren eta sailen arteko erlazioen esparruan sortzen diren
zirkuituak, informazio-motak eta barne- eta kanpo-dokumentuak deskribatzea.
EI3.5 Ostatu turistiko eta ez-turistikoek beste enpresa batzuekin dituzten kanpo-harremanak eta establezimendu
horietako ostatatze-eremuen eta bestelako eremuen arteko harremanak deskribatzea.
EI3.6 Ostatu turistiko eta ez-turistikoen antolamendu-egiturak eta egitura funtzionalak abiapuntutzat hartuta:
- Antolamendua ebaluatzea, eta hartutako antolamendu-irtenbideak kritikoki epaitzea.
- Ezaugarriak zehaztuta dauzkaten egituretarako eta sailen arteko erlazioetarako irtenbide eta organigrama
alternatiboak proposatzea, eta antolamendu eraginkorragoa lortzeko egindako aldaketak justifikatzea.
EI3.7 Ostatatze-eremuko lanposturik bereizgarrienak deskribatzea, lanbide-gaitasunei dagozkien ezaugarriak
zehaztuta —lan-munduan eskatzen diren lorpenetan eta ahalmenetan adierazita—.
EI3.8 Hainbat motatako ostatatze-establezimenduen antolamendu-egituren eta egitura funtzionalen analisia egiteko
kasu praktikoetan:
- Ostatatzearen eremuko lantaldeetako kide bakoitzaren erantzukizun-mugak, funtzioak eta zereginak
definitzea.
- Lanbide-jarduera adierazgarrienen lan-denborak zenbatestea.
A4: Ostatatze-eremuetarako eta -sailetarako lanpostuak definitzeko eta langile egokiak hautatzeko metodoak aztertzea, eta
kritikoki konparatzea.
EI4.1 Ostatatze-eremuko langile erdikalifikatuei eta kalifikatuei dagozkien lanpostuak definitzeko metodo nagusiak
kritikoki konparatzea.
EI4.2 Ostatatze-eremuko langile erdikalifikatuak eta kalifikatuak hautatzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea.
A5: Langileak integratzeko gerentzia-funtzioa aztertzea, mendeko langileak solairuen eta harreraren sailetako antolamenduegituraren eta lanpostu bakoitzaren ezaugarrien ondoriozko lanbide-eskakizunetara behar bezala egokitzeko tresna gisa.
EI5.1 Integrazio-funtzioaren helburua justifikatzea, antolamendu-funtzioaren funtzio osagarri gisa.
EI5.2 Solairuen eta harrerako sailetako eragiketen benetako hainbat eskuliburu konparatzea, puntu komunak eta
dibergentziak identifikatzea, eta osatzeko edo hobetzeko alternatibak proposatzea eta arrazoitzea.
EI5.3 Langileak integratzeko hainbat egoera praktikotan:
- Establezimenduaren balizko harrera-eskuliburu bat azaltzea.
- Balizko langile berriei lanpostuetara egokitzeko aldi jakin bat esleitzea, bete beharreko lanpostuen arabera.
- Langile bakoitzak bete beharreko eragiketa eta prozesurik adierazgarrienak eta jardun profesionalaren eta
haren emaitzen ebaluazio-irizpideak idaztea eta azaltzea.
- Establezimenduari, haren antolamenduari eta irudi korporatiboari buruzko informazio laburra ematea, ikusentzunezko materiala erabiliz.
- Saileko balizko kide berrien eta zaharren arteko talde barruko komunikaziorako teknikak aplikatzea, eta,
horretarako, aginte-eskuordetzeak simulatzea, ekimen pertsonala eta sormena sustatzea, motibazio-neurri
gisa, eta erantzukizunak eskatzea.
EI5.4 Harrerako eta solairuetako sailen arduradunen mende dauden lanpostuekin lotutako prestakuntza-programak
konparatzea, puntu komunak eta dibergentziak identifikatzea, eta osatzeko edo hobetzeko alternatibak proposatzea
eta arrazoitzea.
A6: Ostatatzearen eremuko sailetan aplikatzekoak diren langileen zuzendaritzako teknikak aztertzea eta erabiltzea.
EI6.1 Ostatatze-establezimenduen esparruko komunikaziorako eta negoziaziorako ohiko prozesuak eta egoerak
identifikatzea.
EI6.2 Erabakiak hartzeko prozesuen logika azaltzea.
EI6.3 Erakunde bateko zuzendariaren eta buruaren irudia justifikatzea.
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EI6.4 Ostatatze-establezimenduei aplikatzekoak diren lantaldeak eta laneko bilerak zuzentzeko eta dinamizatzeko
teknikak deskribatzea.
EI6.5 Ostatatze-eremuari atxikitako langileen motibazio-prozesuak justifikatzea.
EI6.6 Ostatatze-establezimenduetako kideen arteko hierarkia-erlazioen kasu praktikoetan:
- Jarraibideak eta informazioa jasotzeko eta emateko, ideiak eta iritziak trukatzeko, zereginak esleitzeko eta lanplanak koordinatzeko komunikazio-teknika egokiak eraginkortasunez erabiltzea.
- Sortzen diren gatazketan esku hartzea; taldeko kide guztiek arazoaren sorburua detektatzeko lanetan parte
har dezaten lortzea eta negoziatzea, balio-judizioak saihestea, gatazka konpontzea, eta alda daitezkeen
alderdi horietan jartzea arreta.
- Erabaki egokiak hartzea, gatazkak eragiten dituzten zirkunstantzien arabera eta gainerakoek irtenbide
posibleen gainean dituzten iritziak aintzat hartuta.
- Nork bere lanbide-eskuduntzen esparruan lidergoarekin jokatzea, egoera bakoitzean estilorik egokienaz
baliatuz.
- Lantaldeak zuzentzea, taldearen beharrak aurrez finkatutako helburuen, politiken edo jarraibideen esparruan
integratuz eta koordinatuz.
- Lan-bileretan parte hartzea, eta haiek zuzentzea eta animatzea; bilerak dinamizatzea, modu aktiboan esku
hartzea edo parte-hartzaileen esku-hartzea lortzea, eta bileraren xedearen arabera jardutea.

Edukiak:
1. Ostatatze-enpresetako eta -erakundeetako plangintza
- Administrazio-prozesuko plangintza.
- Plan-mota nagusiak: helburuak, estrategiak eta politikak; haien arteko erlazioak.
- Plangintza-prozesu baten urrats logikoak, azpisektoreko enpresetan eta entitateetan helburuak finkatzeko,
erabakiak hartzeko eta bitartekoak hautatzeko zentzuzko ikuspegi gisa.
- Enpresa-planen aldian behingo berrazterketa, enpresa horien kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren arabera.

2. Ostatatzearen eremuetako aurrekontuen kudeaketa eta kontrola
-

Aurrekontu-kudeaketa funtsezko etapen arabera: aurreikuspena, aurrekontua eta kontrola.
Aurrekontuen kontzeptua eta xedea. Justifikazioa.
Aurrekontu-zikloaren definizioa.
Ostatatzearen eremuetarako aurrekontu-motarik bereizgarrienak desberdintzea eta lantzea.

3. Ostatatze-enpresen eta -eremuen finantza-azpiegitura
- Finantziazio-iturriak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea.
- Norberaren eta besteren baliabideen arteko erlazio egokia.
- Ostatu-mota bakoitzaren arabera inbertsioak ebaluatzeko metodo nagusien alde onak eta txarrak. Aplikazio
informatikoak.

4. Ostatatze-eremuetarako kostuen, produktibitatearen eta analisi ekonomikoaren ebaluazioa
- Ostatatze-eremuetako emaitzen kontuaren egitura.
- Kostu-motak eta haien kalkulua.
- Kontsumoak zehazteko, egozteko, kontrolatzeko eta ebaluatzeko metodoen aplikazioa. Produktibitate-mailen eta
ustiapeneko lokaguneen edo errentagarritasun-atalaseen kalkulua eta analisia egitea, erreminta informatikoak
erabiliz.
- Ebaluatzeko ezarritako parametroen identifikazioa. Ratioak eta ehunekoak.
- Irabazi- eta errentagarritasun-marjinak.

5. Ostatatze-establezimenduetako antolamendua
Ostatatze-establezimenduak baimentzeari eta sailkatzeari buruzko araudien interpretazioa.
Ostatatze-establezimenduen tipologia eta sailkapena.
Antolamenduaren izaera eta xedea, eta beste gerentzia-funtzio batzuekiko erlazioa.
Ostatatze-eremuetako sailen banaketa tradizionalaren oinarrizko ereduak: abantailak eta eragozpenak.
Ostatu-moten bereizgarri diren egiturak eta sailen arteko erlazioak eta kanpo-erlazioak.
Ostatatze-eremuko sail bakoitzaren helburuak desberdintzea eta funtzioak banatzea.
Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak,
informazio-mota eta zirkuituak.
- Ostatatze-eremuetako lanpostuen definizioa eta langileen hautaketa. Eremu horietako langile erdikalifikatuen eta
kalifikatuen lanpostuak definitzeko metodo nagusiak. Eremu horietako langile erdikalifikatuak eta kalifikatuak
hautatzeko metodo nagusiak.
-
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6. Solairuen sailetan eta harrerako sailetan langileak integratzeko funtzioa
Definizioa eta helburuak.
Antolamendu-funtzioarekiko erlazioa.
Solairuen sailetako eta harrerako sailetako eragiketa-eskuliburuak: analisia, konparazioa eta idazketa.
Solairuen sailetako eta harrerako sailetako mendeko langileentzako prestakuntza-programak: analisia,
konparazioa eta proposamen arrazoituak.
- Langileen integraziora egokitutako komunikazio- eta motibazio-teknikak. Identifikazioa eta aplikazioak.

-

7. Ostatatzearen eremuko langileen zuzendaritza
-

Komunikazioa lan-erakundeetan: prozesuak eta aplikazioak.
Negoziazioa lan-ingurunean: prozesuak eta aplikazioak.
Arazoak ebaztea eta erabakiak hartzea.
Lidergoa erakundeetan: justifikazioa eta aplikazioak.
Taldeen eta lan-bileren zuzendaritza eta dinamizazioa.
Motibazioa lan-ingurunean.

8. Ostatatze-eremuen administraziorako aplikazio informatiko espezifikoak
- Motak eta konparazioa.
- Neurrira egindako programak eta merkatuko eskaintza estandarra.
- Erabilera.

3.2. prestakuntza-atala
OSTALARITZAKO ETA TURISMOKO KALITATEA KUDEATZEKO PROZESUAK
Kodea: UF0049
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ostalaritza eta turismoko enpresetan aplikatzekoak diren kalitate-sistemak eta -planak aztertzea.
EI1.1 Kalitatearen kontzeptua azaltzea, eta ostalaritzaren eta turismoaren sektorean aplikatzea justifikatzea.
EI1.2 Kalitatearen kudeaketak enpresaren helburuei dagokienez eta ostalaritza eta turismoko establezimenduetako
sailen helburuei dagokienez duen funtzioa deskribatzea.
EI1.3 Kalitate-sistema bat ezartzen laguntzea, eta, horretarako, kalitate-arauak interpretatzea eta aplikatzea,
helburuak ezartzea, funtsezko faktoreak eta oztopoak identifikatzea, eta programa definitzea, egin beharreko jardunei
eta haien epeei dagokienean ezartzeko.
EI1.4 Produktuaren dimentsioak eta kalitate-atributuak identifikatzea eta baloratzea, eta dagozkien sailen zerbitzuak
diseinatzea eta definitzea, beharrezkoak diren zerbitzuaren kalitate-estandarrak eta kalitate-zehaztapenak, arauak,
prozedurak eta lan-jarraibideak zehaztuz eta landuz, besteak beste.
EI1.5 Ostalaritza eta turismoko ekoizpen-prozesu edo zerbitzu baten kalitate-plana abiapuntu izanik:
- Kalitate-planaren elementuak aztertzea, helburuei lotuta.
- Kalitate-eskuliburua eta prozedura-eskuliburua interpretatzea, eta trebetasunez maneiatzea.
EI1.6 Langileek kalitate-kudeaketan parte hartu beharra argudiatzea, emaitza hobeak lortzen laguntzen duen eta
zerbitzuen erabiltzaileen gogobetetasuna areagotzen duen faktore gisa.
A2: Ostalaritza eta turismoko zerbitzuen eta produktuen kalitatea kontrolatzeko prozesuak definitzea eta egitea, kalitateezaugarririk adierazgarrienak identifikatuz.
EI2.1 Sektorean erabiltzen diren kalitate-kontroleko tresnak eta bitartekoak deskribatzea.
EI2.2 Sektorearen produktu eta zerbitzuen kalitate-ezaugarririk esanguratsuenak deskribatzea.
EI2.3 Ostatatze-eremuko sailen kalitate-adierazleak finkatzea eta interpretatzea, eta bezeroek haiei dagokienez duten
gogobetetasun-maila neurtzeko aukera emango duten galdetegi errazak egitea.
EI2.4 Ostalaritza eta turismoko ekoizpen- edo zerbitzu-prozesu guztiz zehaztu bat aztertzea:
- Kanpoko zein barneko bezeroen itxaropenak eta beharrak zehaztea, produktuarekiko edo zerbitzuarekiko
gogobetetasunaren aukera errealak identifikatzeko.
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- Kontrolatu behar diren produktuaren edo zerbitzuaren kalitate-ezaugarriak identifikatzea.
- Kalitatearen ezaugarrien aldakortasunean esku hartzen duten kausa-efektu faktoreak identifikatzea.
- Prozesuaren kontrol-faseak hautatzea.
- Kontrol-prozedurak hautatzea.
- Kontrolatu beharreko alderdiak eta parametroak ezagutzea.
- Ekoizpenaren edo zerbitzuaren laginketan eta kontrolean erabiltzen diren metodo, ekipo eta tresna nagusiak
deskribatzea.
- Kontrola prozesuaren zein unetan edo fasetan egiten den adieraztea.
EI2.5 Ezarritako kalitate-sistemaren dokumentazioa eta informazioa kudeatzea, eta beharrezko erregistroak eta
aplikatzekoa den prozedura zehaztea.
EI2.6 Ostalaritza eta turismoko hainbat zerbitzuren eta produkturen kalitatea kontrolatzeko prozesuak egitea:
- Norberaren lanpostuan kalitate-helburuei dagokienez eragina duten datuak erregistratuz, finkatutako ereduen
eta estandarren arabera betetzen direla egiaztatzeko.
- Itxuraz zerbitzuaren ahulezia erakuts lezaketen egoerak ezagutuz eta detektatuz, haien inguruko egiazko
informazioa emango duten sistemetan sartzeko.
- Datuak eta proposamenak biltzeko inkestak antolatuz.
- Datuak biltzeko prozesuak hobetu ditzaketen doikuntza metodologikoak proposatuz.
A3: Ostalaritza eta turismoko sektoreko produktuak edo zerbitzuak kontrolatzeko prozesuetan lortutako datuen emaitzak
interpretatzea, eta etengabe hobetzeko jarduerak proposatzea.
EI3.1 Etengabe hobetzeko kasu praktiko batean:
- Egoeraren diagnostiko objektiboa egin ahal izateko analisirako datuak biltzea eta, hala badagokio, erregistro
eta adierazle egokietan laburbiltzea.
- Erabilitako kontrol estatistikoko grafikoak aztertzea, eta horietatik ondoriozta daitezkeen joerak interpretatzea.
- Izan litezkeen ahuleziak detektatzeko bildutako datuei buruzko ondorioak ezartze, norberaren mailan, eta
produktuen edo zerbitzuen desbideratzeen edo anomalien kausak identifikatzea.
- Ekintza prebentiboak edo zuzentzaileak proposatzea, eta jada ezarritakoak berraztertzea, haien
eraginkortasuna egiaztatzeko.

Edukiak:
1. Ostalaritzako eta turismoko enpresetako eta/edo entitateetako kalitate-kultura
- Kalitatearen eta bikaintasunaren kontzeptua ostalaritza- eta turismo-zerbitzuan.
• Ostalaritzako eta turismoko enpresetan kalitatea ziurtatzeko beharra.
• Kalitatea neurtzearen eta hobetzearen kostua.
• Kalitatea eta produktibitatea.
• Errendimenduaren kudeaketa eta kalitatea.
• Erremintak, kalitatea eta kalitaterik eza.
• Kalitate-sistemak: ezartzea eta funtsezko alderdia.
• EFQM eredua.
- Legezko eta arauzko alderdiak.
• Estatuko eta nazioarteko legeria.
• Normalizazioa, akreditazioa eta ziurtapena.
- Horizonte 2020 Espainiako turismo-plana.

2. Ostalaritzako eta turismoko antolamenduko kalitatearen kudeaketa
- Kalitatea antolatzea.
• Antolamendua kudeatzeko sistemen ikuspegia.
• Zuzendaritzaren konpromisoa.
• Koordinazioa.
• Ebaluazioa
- - Ostalaritza eta turismoko prozesuen araberako kudeaketa.
• Prozesuen identifikazioa.
• Prozesuen plangintza.
• Prozesuak neurtzea eta hobetzea.

3. Ostalaritza eta turismoko zerbitzuen eta produktuen kalitatea kontrolatzeko prozesuak.
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- Ekoizpen- eta zerbitzu-prozesuak.
• Kalitatea egiaztatzea.
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• Kalitatea egiaztatzeko metodoak eta antolamendua.
- Prozesua eta produktua/zerbitzua gainbegiratzea eta neurtzea.
• Bezeroaren gogobetetzea.
• Produktuak/zerbitzuak gainbegiratzea eta neurtzea.
- Datuen kudeaketa.
• Helburuak.
• Txostenak.
• Ordenagailu bidez lagundutako kalitatea.
• Metodo estatistikoak.
- Emaitzen ebaluazioa.
- Hobetzeko proposamenak.

4

4. prestakuntza-modulua:
OSTATUETAKO SOLAIRUEN KUDEAKETAKO ETA GARBIKETAKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0012
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Solairuen sailaren antolamenduan laguntzea, tresnak, makinak eta altzariak banatuz, eta ostatatze-establezimendu
mota eta modalitate jakin batzuetarako egokienak zein diren justifikatzea.
EI1.1 Ostatatze-establezimendu motak eta haien ezaugarriak kontuan izanik, elementu materialen banaketarik onena
irudikatzen duten grafikoak egitea.
A2: Solairuen sailetarako aldizkako lan-planak, ostatu- eta egoera-motaren araberakoak, kontsultatzea.
EI2.1 Solairuen sailaren zerbitzugintza antolatzeko tresna eta programa informatiko espezifikoak maneiatzen parte
hartzea.
EI2.2 Solairuen sailak egoki funtzionatzeko behar diren giza baliabideen eta baliabide materialen kalkuluak
kontsultatzea.
EI2.3 Sailaren epe laburrerako eta ertainerako produktibitate-helburuak kontsultatzea, egindako baliabide-kalkuluak
aintzat hartuta.
EI2.4 Eskura dauden langileek egin beharreko zereginak doitzen eta lehenesten laguntzea, eguneko, asteko edo
hilabeteko plangintza bete ahal izateko, betiere baimenak, oporrak, bajak eta bestelako egoerak kontuan hartuta.
EI2.5 Lana programatzeko beharrezko dokumentazioa kontsultatzea, eta kasu bakoitzean bitartekorik egokienak
erabiltzea.
A3: Mihiseriaren, materialen, ekipoen eta altzarien kanpo-hornikuntza egiteko, mantentzeko, faltak osatzeko eta
kontrolatzeko sistemak —aprobetxamendu-maila ebaluatzeko aukera ematen dute— aplikatzen laguntzea.
EI3.1 Garbiketa-materialen eta -produktuen gutxieneko stocka kontsultatzea, baita arropa erabiltzeko eta
erreserbatzeko gutxienekoak ere.
EI3.2 Birjarpen-proposamenak kontsultatzea, eta bertan jasoaraztea kopuruak, zehaztapen teknikoak eta kostuen
kalkulua, izakinen maila egokia lortzeko.
EI3.3 Inbentarioak ezarritako irizpideen arabera egiten laguntzea.
EI3.4 Izakinak metodorik ohikoenak erabiliz erregistratzen eta baloratzen laguntzea.
A4: Ostatatze-establezimenduetako mantentze-lanetan laguntzea, baita arlo horretan solairuen saileko arduradunak dituen
eskumenetan eta harremanetan ere.
EI4.1 Gelazainburuak egin beharreko instalazioen ikuskapenean laguntzea.
EI4.2 Kontrol-dokumentuak kontsultatzea.
EI4.3 Tartean diren beste sail batzuekin ezarritako komunikazio- eta koordinazio-prozesuetan laguntzea.
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A5: Ostatatze-establezimenduen segurtasun-zerbitzua kontsultatzea.
EI5.1 Establezimendu bakoitzaren antolamenduan dauden segurtasun-funtzio espezifikoak kontsultatzea.
EI5.2 Bezeroen eta haien ondasunen segurtasunerako arauak, establezimendurako egokiak, kontsultatzea.
A6: Ostatatze-establezimenduetan erabili ohi diren bezeroarekin komunikatzeko eta arreta emateko teknikak aplikatzea.
EI6.1 Solairuen sailak egiten dituen zerbitzuen inguruan planteatutako eskaerak, gatazkak eta kexak ebazten
laguntzea, beharrezko arreta-teknikak eta komunikazio-trebetasunak aplikatuz.
EI6.2 Agurtzeko hainbat modu erabiltzea.
EI6.3 Egoeraren araberako komunikazio-estiloa erabiltzea.
EI6.4 Kortesia-arauak erabiltzea, bai aurrez aurrekoak, bai urrutikoak.
A7: Ostatatzearen eremuko sailetan aplikatzekoak diren langileen zuzendaritzako eta integrazioko teknikak aplikatzen diren
begiratzea.
EI7.1 Lantaldeak zuzentzen laguntzea, taldearen beharrak aurrez finkatutako helburuen, politiken edo jarraibideen
esparruan integratuz eta koordinatuz.
EI7.2 Lan-bileretan parte hartzea; bilerak dinamizatzea, modu aktiboan esku hartzea edo parte-hartzaileen eskuhartzea lortzea, eta bileraren xedearen arabera jardutea.
A8: Ostalaritzako eta turismoko hainbat zerbitzuren eta produkturen kalitate-kontrolak egiten laguntzea, eta lortutako
emaitzak ebaluatzen laguntzea.
EI8.1 Norberaren lanpostuan kalitate-helburuei dagokienez eragina duten datuak erregistratzen laguntzea, finkatutako
ereduen eta estandarren arabera betetzen direla egiaztatzeko.
EI8.2 Itxuraz zerbitzuaren ahulezia erakuts lezaketen egoerak detektatzen laguntzea, haien inguruko egiazko
informazioa emango duten sistemetan sartzeko.
EI8.3 Datuak eta proposamenak biltzeko inkestak egiten laguntzea.
EI8.4 Datuak biltzen eta dagozkien erregistroetan eta adierazleetan sartzen laguntzea.
EI8.5 Izan litezkeen ahuleziak detektatzeko ondorioak ezartzen laguntzea, eta desbideratzen kausak identifikatzen
laguntzea.
EI8.6 Ekintza prebentiboen eta zuzentzaileen proposamenetan laguntzea.
A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI9.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI9.5 Zehaztutako komunikazio-kanalak erabiltzea.
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Solairuen sailaren ekipoen banaketa
- Banaketa-grafikoak egitea.

2. Solairuen sailaren lan-planen definizioa
-

Ekipo eta programa informatiko espezifikoak maneiatzea.
Baliabide materialen eta giza baliabideen beharrak kalkulatzea.
Sailaren produktibitate-helburuak definitzea.
Zereginak baimenen, oporren eta langileen bajen arabera doitzea.
Lan-programazioaren dokumentazioa formalizatzea.

3. Zuzkidurak hornitzeko, mantentzeko, osatzeko eta kontrolatzeko sistemen aplikazioa
-

Sailean beharrezkoak diren materialen eta produktuen stock minimoak zehaztea.
Faltak osatzeko proposamenak egitea.
Inbentarioak egitea.
Izakinak erregistratzea eta baloratzea.
Produktuak eta materialak hartzeko eta kontrolatzeko prozesuak garatzea.

4. Solairuen sailaren arduradunaren eskumenen arabera mantentzea instalazioak
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-

Solairuen sailaren instalazioen azterketa.
Instalazioen kontrol-dokumentuak betetzea.
Instalazioen mantentze-lanetan parte hartzen duten beste sail batzuekin komunikatzea eta koordinatzea.
Emaitzen jarraipen- eta ebaluazio-txostenak egitea.

Ostatuetako solairuen kudeaketa eta garbiketa

5. Ostatatze-establezimenduen segurtasun-zerbitzuaren erabilera
- Establezimenduaren antolamenduan segurtasun-funtzio espezifikoak esleitzen parte hartzea.
- Bezeroen eta haien ondasunen segurtasunerako arauak prestatzen parte hartzea.

6. Ostatatze-establezimenduetan bezeroarekin komunikatzeko eta arreta emateko teknikak
-

Testuinguru jakin baterako jantzi egokiak hautatzea.
Solaskideen eta egoeren araberako komunikazio-teknika egokiak aplikatzea.
Solaskideen eskaeren araberako informazioa hautatzea eta jakinaraztea.
Ekitaldi-motaren arabera aplikatzea protokolo-arauak.
Solairuen sailaren zerbitzuak sortzeko eta emateko prozesu guztietan azkar eta doitasunez jardutea.
Ostatatze-establezimenduetan ohikoak diren kexak eta erreklamazioak ebaztea.
Agurtzeko hainbat modu erabiltzea.
Kortesia-arauak erabiltzea, bai aurrez aurrekoak, bai urrutikoak.

7. Ostatatzearen eremuko sailetan langileak zuzentzea eta integratzea
-

Jarraibideak eta informazioa jasotzea eta ematea.
Zereginen esleipena eta lan-planen koordinazioa aztertzea.
Lantaldeen zuzendaritza aztertzea.
Lan-bileretan parte hartzea.

8. Ostatatzearen eremuko sailetako kalitate-kontrolak
Ostatatzearen eremuko sailen kalitate-adierazleak interpretatzea.
- Bezeroek adierazleekiko duten gogobetetasun-maila neurtzeko aukera emango duten galdetegi sinpleak
prestatzea.
- Kalitaterik ezaren kausak finkatzeko eta aztertzeko oinarrizko erremintak aplikatzea.
- Kalitate-sistema aztertzea, urritasunak eta hobetu daitezkeen arloak identifikatzea, eta kalitate-helburuak ezartzea
eta hobekuntza-planak garatzea.
- Ezarritako kalitate-sistemaren dokumentazioa eta informazioa kudeatzea.

9. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-

Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Ostatuetako solairuen kudeaketa eta garbiketa

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
39

OSTALARITZA ETA TURISMOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

MF1067_3:
Solairuetako antolamendua
eta bezeroarentzako arreta

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan
lizentziaduna.
Ekonomian lizentziaduna.
Turismoan diplomaduna.
Enpresa Zientzietan diplomaduna.

2 urte

Nahitaezkoa da
titulazioa.

MF1068_3:
Solairuetako prozesuen
kontrola

Turismoan diplomaduna.
Ostatatze-arloko goi-mailako teknikaria.
Ostalaritza eta turismoa lanbide-arloko
ostatatzearen lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

2 urte

4 urte

MF0265_3: Ostatatzearen
eremuko sailen kudeaketa

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan
lizentziaduna.
Zientzia Aktuarial eta Finantzarioetan
lizentziaduna.
Ekonomian lizentziaduna.
Turismoan diplomaduna.
Enpresa Zientzietan diplomaduna.

2 urte

Nahitaezkoa da
titulazioa.

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako
Prestatzailearen profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia
didaktikoko prestakuntza baliokidea. Salbuetsita daude:
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-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko
graduondoko titulua dutenak.

-

Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

-

Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko
irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

Ostatuetako solairuen kudeaketa eta garbiketa

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Garbiketa-lantegia (logela eta
bainugela)

40

40

Josketa-, garbiketa- eta lisaketalantegia

90

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

1. M

2. M

3. M

X

X

X

Garbiketa-lantegia (logela eta
bainugela)

X

Josketa-, garbiketa- eta lisaketalantegia

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

EKIPAMENDUA

- Ikus-entzunezko ekipoak.
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet.
- Espezialitateko software espezifikoa.
- Errotuladorez idazteko arbelak.
- Orri birakariak.
- Ikasgelako materiala.
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
- Armairuak, oheak, idazmahaia, aulkia, lanparak, logelako edaritegia,
mahaiak, alfonbra, ispiluak eta koadroak dituen logela.

- Bainugela osatua, ur korrontea eta hustubideak eta paperontzia,
Garbiketa-lantegia (logela eta bainugela)

eserlekua eta ispilua dituena
- Bi askako harraska.
- Altzairu herdoilgaitzezko osagarria.
- Ur-isurbidea.
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- Makina, osagarri, tresna, garbiketa-produktu eta materiallaginentzako apalak dituzten horma-armairuak.

- Lorezaintzako eta landarezaintzako materialentzako armairua.
- Entxufeak.
- Kortxozko ohol bat.
- Lanerako hiru mahai laukizuzen.
- 12 litroko edukiera duen hauts-xurgagailu industriala eta haren

osagarriak.
- Gutxienez 42 kiloko pisua duen birakaria eta haren osagarriak,
beiraztatzeko, zorua garbitzeko, argizaria emateko, distira emateko
eta moketak garbitzeko.
- Moketak garbitzeko injektagailu-erauzgailu bat.
- Apar lehorreko turbosorgailu bat.

- Tiraderak dituen josketa-mahai bat.
- 15 josketa-aulki.
- Oihalak, hariak eta bestelako josketa-materialak gordetzeko armairu

Josketa-, garbiketa- eta lisaketa-lantegia

bat.
- 15 josteko makina industrial elektriko.
- Arropa delikatua eskuz garbitzeko aska bat.
- Garbitzeko produktuak gordetzeko horma-armairu bat.
- Arropa zikinaren sailkatzailea.
- 10 kg arropa garbitzeko garbigailu industrial bat.
- Zentrifugagailu bat (aukerakoa).
- Lehorgailu txiki bat.
- 30 cm-ko diametroa duen lisaketa-arrabol bat.
- Arropa garbia sailkatzeko mahai bat.
- Tolesteko mahai bat.
- Bi apalategi gurpildun.
- Ikasle bakoitzeko lurrunezko lisaburdin bat.
- Lurrun-galdara eta mahaia duten hiru lisaburdin industrial.
- Lurrun-galdara duen prentsa lauko lisaburdin bat.
- Ikasle bakoitzeko lisatzeko mahai bat.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
Batxilergoko titulua izatea.
–
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
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–
–
–
–

Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana.
25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea,
ezartzen den araudiaren arabera.
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