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IZENA 
TOKIKO TURISMOA SUSTATZEA ETA BISITARIA INFORMATZEA 

 

KODEA 
HOTI0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Ostalaritza eta turismoa. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Turismoa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
HOT336_3 Tokiko turismoa sustatzea eta bisitaria informatzea (1700/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa).     

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 

Tokiko turismo-helmugak sustatzea eta merkaturatzea, turismo-informazioko zerbitzuak kudeatuz eta tokiko turismo-
produktuak eta -zerbitzuak sortzeko, merkaturatzeko eta kudeatzeko lanetan parte hartuz, beharrezkoa bada ingelesa 
erabiliz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1074_3: Turismo-informazioa kudeatzea. 
- UC1075_3: Tokiko turismo-zerbitzuak eta -produktuak sortzea, sustatzea eta kudeatzea. 
- UC0268_3: Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateak kudeatzea. 
- UC1057_2: Turismo-jardueretan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile independente mailarekin. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Lurraldeko turismoaren plangintza eta garapena helburu duten entitate publikoetan edo publiko-pribatuetan egiten du 
lan, batik bat. Zerbitzuen erabiltzaileekin harremana duen langilearen eginkizunak betetzen ditu, edo kudeaketa-
lanpostuak betetzen ditu beste norbaitek gainbegiratuta, integratzen den egituraren edo enpresa pribatutik lan egiten 
duen egituraren tamaina eta konplexutasunaren arabera. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Bisitari-zentroetan, turismo-informazioko udal-bulegoetan, biltzar-bulegoetan, patronatuetan, partzuergoetan edo 
tokiko edo autonomiako beste edozein entitate publikotan egiten du lan. Bere lanbide-esparruan, informazioa eta 
aholkuak ematen ditu, plangintza-jardueretan laguntzen du, turismo-produktuak sortzen eta sustatzen ditu, eta 
turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateak kudeatzen ditu. 

 

Lanbideak edo lanpostuak 
2913.006.7 Tokiko turismo-garapeneko agentea. 
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2913.005.8 Turismo-informazioko teknikaria. 
Turismo-informatzailea. 
Turismo-bulegoko burua. 
Turismo-sustatzailea. 
Turismo-aholkularitzako enpresako teknikaria. 
Turismo-zerbitzuetako enpresa eta entitateetako kalitate-koordinatzailea. 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1074_3 
Turismo-informazioa. 

180 

UF0080: Tokiko turismo-informazioko 
zerbitzuaren antolaketa 

90 

UF0081: Tokiko turismo-
informazioaren eta 
-dokumentazioaren kudeaketa 

60 

UF0082: Bisitariari informazioa eta 
arreta ematea 

30 

MF1075_3 
Tokiko turismo-produktuak eta -zerbitzuak 

180 

UF0083: Tokiko turismo-produktuen 
eta -zerbitzuen diseinua 

90 

UF0084: Turismo-produktuen eta 
-zerbitzuen sustapena eta 
merkaturatzea 

90 

MF0268_3 
Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-
unitateen kudeaketa (Zeharkakoa) 

120 

UF0077: Turismoaren arloko 
informazio- eta banaketa-unitateak 
kudeatzeko prozesuak 

70 

UF0049: Ostalaritzako eta turismoko 
kalitatea kudeatzeko prozesuak 

50 

MF1057_2 
Turismorako ingeles profesionala (zeharkakoa) 

90 

  

MP0020 
Tokiko turismoa sustatzeko eta bisitaria 
informatzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

120 

  

ORDUAK, GUZTIRA 690  
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1. gaitasun-atala:  
TURISMO-INFORMAZIOA KUDEATZEA 
 

Kodea: UC1074_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Tokiko inguruneari buruzko informazio interesgarria hautatzea, biltegiratzea eta prozesatzea, haren turismo-
ahalmena ezagutarazteko, bezeroen eskakizunetara eta beharretara eta zentroaren eta helmugako plangintzaren 
helburuetara egokituz. 

BI1.1 Bisitariei eta bertakoei arreta emateko eta haientzako materialak prestatzeko beharrezko informazioa mugatzen da, 
nagusiki finkatutako helburuetarako benetan baliagarria dena jasotzeko. 
BI1.2 Informazio-iturriak identifikatzen eta hautatzen dira, beharrezko datuak lortzeko, fidagarritasuna, aldizkakotasuna, 
jarraitasuna eta prestaketa-maila kontuan izanik. 
BI1.3 Turismo-helmugari eta haren eragin-esparruari buruzko informazioa biltzeko beharrezko euskarriak diseinatzen dira, 
sorreratik dituzten xedeak lortzea errazteko eta informazioa eguneratzeko, erregistratzeko eta artxibatzeko. 
BI1.4 Informazioa ezarritako arauen arabera artxibatzen eta sailkatzen da, erraz eskuratzeko moduan egon dadin eta helburu 
den publikoaren arabera edo xedeen arabera erabiltzea errazagoa izan dadin. 
BI1.5 Hainbat iturritatik bildutako datuak eguneratu egiten dira aldian behin, eta, hala, informazio fidagarria dago une oro. 
BI1.6 Prozesatutako informazioa hedatze-euskarrietan antolatzen da, eta, horrela, informazioa izateko eta erabiltzeko aukera 
dago, informazio-zentroaren barruan zein kanpoaldera begira. Kasuan-kasuan, informazio hori egokitu egiten da, informazio-
zentroaren helburuei eta tipologiari erantzuteko, eta jardueraren xede diren bezero errealen eta bezero izan litezkeenen 
segmentuei erantzuteko. 
BI1.7 Turismo-informazioko zerbitzuen edo zentroen sareen artean informazioa uzten eta eskatzen da, euskarri normalizatuak 
erabiliz. 

LB2: Turismo-informazioko zentro baten jarduerak programatzea eta kontrolatzea, tokiko ingurunearen ezaugarrietara 
eta bezeroen eskarietara egokitzeko eta aurreikusitako helburuak lortzeko. 

BI2.1 Helmugako turismo-plangintza aztertzen eta erabiltzen da zerbitzua egokitzeko. 
BI2.2 Bezeroen beharren arabera eta zerbitzuaren informazio- eta sustapen-izaeraren arabera finkatzen dira zentroaren 
helburu partikularrak, entitatearen plangintza orokorraren esparruan. 
BI2.3 Zerbitzuaren gaur egungo erabiltzaileen eta erabiltzaile izan litezkeenen profila identifikatzen da, eta jarduerak eta 
zerbitzuak haien eskarietara egokitzeko baliatzen da. 
BI2.4 Eskura dauden baliabideen arabera lantzen dira jardun-programak, detektatutako beharrak eta jardueraren urtarokotasun 
ezaugarria kontuan izanik. 
BI2.5 Datuak biltzeko eta jardueraren jarraipena egiteko aurreikusitako euskarriak ezarritako prozeduren arabera formalizatzen, 
helarazten eta artxibatzen dira. 
BI2.6 Ezarritako adierazleak abiapuntu izanik lortutako datuak aztertzen dira, zentroaren jarduera kontrolatzeko, pertsona edo 
erakunde arduradunari kudeaketaren emaitzen berri emateko, eta neurri zuzentzaile egokiak eta merkatuak eskatzen dituen 
berrikuntzak proposatzeko edo, hala badagokio, hartzeko. 

LB3: Turismo-informazioko zentroaren zerbitzugintzarako beharrezko baliabideak antolatzea, eta, horretarako, ager 
litezkeen egoeretara edo tokiko ingurunearen baldintza zehatzetara egokitzea. 

BI3.1 Erabiltzaileei arreta hobea emateko lagungarriak izango diren irizpideen arabera definitzen eta antolatzen dira 
zerbitzugintzarako beharrezko espazioak, altzariak eta ekipamendua, bai instalazio egonkorren kasuan, bai aldi baterako 
instalazioen kasuan. 
BI3.2 Planifikatu egiten dira inbertsioak egiteko, birjartzeko, baimenak kudeatzeko eta seinaleztatzeko beharrak, baita, hala 
badagokio, biltegiratzeko, garraiatzeko eta desmuntatzeko beharrak ere. 
BI3.3 Gauzatzen diren programen arabera banatzen dira langileak, txanda eta programa guztiei erantzuten zaiela ziurtatuz, 
langileak motibatzen saiatuz eta langileen profilak lantzen diren programetara egokituz. 
BI3.4 Langileak identifikatzeko eta lan egiteko uniformeak eta erremintak badaude, haien inbentarioa egiten da, eta haien 
birjartzea eta banaketa planifikatzen da. 
BI3.5 Informazio-puntuen kokalekua eta haietara iristeko bidea oso ikusgarri egoteko moduan jartzen da kanpo- eta barne-
seinaleztapena. 
BI3.6 Telefonia, Interneterako sarbidea, argi-hargunea, ur-hargunea, web-zerbitzaria, garbiketa, errotulazioa eta antzeko beste 
hornikuntza eta zerbitzu batzuk planifikatzean eta formalizatzean, kontuan hartzen dira zentroaren beraren beharrak, 
jarduerarenak eta bereizgarri duen urtarokotasunarenak. 
BI3.7 Informazioa hedatzeko prozedura ezartzean, kontuan hartzen da erabiltzaile, banatzaile eta laguntzaile izan litezkeenek 
informazioa erabiltzeko aukera izatea eta informazioaren transmisioa bermatu ahal izatea. 
BI3.8 Materialak banan-banan eta azkar aurkitzeko moduan antolatzen eta kudeatzen dira biltegiak, banako informazio-puntuen 
beharrak aintzat hartuta eta mendeko informazio-puntuetarako banaketa azkar egin ahal izateko. 
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LB4: Bisitariei eta bertakoei arreta eta aholkuak ematea, informazio-eskaeretan eta kexak edo erreklamazioak 
formulatzeko garaian, eta emandako informazioaren kalitatea une oro bermatzea. 

BI4.1 Bezeroei adeitasunez egiten zaie harrera, kortesiazko arauak eta harrera-teknikak aplikatuz, eta langileak identifikatzeko 
bereizgarriak erabiltzen dira informazio-puntuetan zuzeneko arreta ematen den kasuetan. 
BI4.2 Bidaia egin aurretik arreta emateko eta informazio- eta aholkularitza-eskaerei erantzuteko bideak zehazten dira: 
webgunea, telefonoa, posta, faxa edo posta elektronikoa. 
BI4.3 Modu objektiboan eta argi erantzuten zaie informazio-eskaerei, eta, informazioa transmititzeko, orotariko bitartekoak 
erabiltzen dira, zerbitzuaren erabiltzaile-motei egokitzeko eta erabiltzaileen gogobetetasuna lortzeko. 
BI4.4 Bezeroekiko komunikazioa arina da, eta interakzio eta ulermen egokia lortu ahal izateko bitartekorik eraginkorrena 
erabiltzen da. 
BI4.5 Eraginkortasunez erantzuten zaie kexei, erreklamazioei eta iradokizunei: konpon daitezkeenak nork bere gain hartzen 
ditu; ebaztea ezinezkoa denean edo haien gaineko eskumenik ez dagoenean, nora joan beharko duten adierazten zaie 
erabiltzaileei; eta, amaitzeko, kexa, erreklamazio eta iradokizunak dokumentatu eta artxibatu egiten dira. 
BI4.6 Lehenbailehen erantzuten zaie informazio-zentroen eta informazio-zentroen sareen artean informazioa trukatzeko edo 
uzteko eskaerei, eta zerbitzua behar bezala emateko behar adina informazio eta behar besteko kalitatekoa eskura izaten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Interneteko konexioa duten bulegotika-bitartekoak eta -ekipoak. Zerbitzuaren ezaugarrietara bereziki egokitutako bulego-
altzariak. Leku estrategikoetan jartzeko informazio-erakusmahaiak. Telefonoa, faxa eta posta elektronikoa. Informazio- 
eta sustapen-materiala erakusteko altzariak. Turismo-edizioak eta, hala badagokio, sustapen- eta/edo salmenta-
materiala. Inprimaki eta dokumentu administratiboak. Informazio-dokumentazioa. Askotariko bulego-materiala. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Inguruneari buruzko informazio interesgarria, hautatua, sailkatua eta prozesatua. Informazio-zentro baten jardueren 
programazioa eta kontrola eginda, dagokion mailan. Turismo-informazioko zerbitzuak emateko beharrezko baliabideak. 
Jendeari hainbat bidetatik arreta eta aholkuak ematea, informazioa eskatzen dutenean eta erreklamazioak edo kexak 
aurkezten dituztenean. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Turismo-helmugaren edo -zonaren plangintza estrategikoa. Bereziki tokiko inguruneko merkatu, helmuga, produktu, 
baliabide eta zerbitzu turistikoei buruzko informazioa, planoak eta mapak, askotariko euskarrietan. Kexak edo 
erreklamazioak hedatzeko dokumentuak. Kudeaketa ekonomiko eta administratiborako dokumentuak. Turismo-legeria. 
Zerbitzu-hornitzaileei, prezioei eta tarifei buruzko informazioa. Informazio-zentroaren barne-araudia. Bisitarientzako 
informazio espezifiko egokitua eta sintetizatua. Emandako zerbitzuaren ebaluazio-txostenak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
TOKIKO TURISMO-ZERBITZUAK ETA -PRODUKTUAK SORTZEA, 
SUSTATZEA ETA KUDEATZEA 

 

Kodea: UC1075_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Tokiko ingurunearen turismo-ahalmena ebaluatzea, bertako balioak, zerbitzuak eta azpiegiturak abiapuntu izanik, 
eta merkatuko joera eta eskaera errealak eta balizkoak kontuan hartuta. 

BI1.1 Informazio-iturriak identifikatzen eta hautatzen dira, informazioa lortzeko garaian erabiltzeko. 
BI1.2 Turismo-helmuga baten gaur egungo eskariari eta izan litekeenari buruzko informazioa identifikatzen da, 
tokiko turismo-produktuak sortzeko eta garatzeko aukerak hautemateko. 
BI1.3 Norberaren eremuko turismo-eskaintzaren osagaiak, hala nola baliabideak, zerbitzuak eta azpiegiturak, 
identifikatzen eta katalogatzen dira, produktua sortzeko oinarrizko informazioa lortzeko. 
BI1.4 Helmuga lehiakideak eta jardunbide onak aztertzen dira, haien posizioa eta garatutako turismo-produktuak 
eta -zerbitzuak identifikatzeko. 
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BI1.5 Diagnostikoa lortzeko metodo egokiak aplikatzen dira, eta posizionamenduari buruzko ondorioak ateratzen 
dira. 

LB2: Tokiko turismo-produktuen eta -zerbitzuen diseinuan eta hobekuntzan parte hartzea, eta gaur egungo eskaeraren 
eta etor litekeenaren itxaropenak gogobetetzeko eta inguruneko zerbitzuen eskaintza eta baliabideak errentagarri 
egiteko iradokizunak egitea. 

BI2.1 Norberaren esparruko turismo-ustiapeneko aukerak identifikatzen dira, eta turismo-produktuak eta -tipologiak 
mugatzeko proposamen arrazoitu bat formulatzen da, ingurumen-irizpideak eta garapen jasangarriko irizpideak 
kontuan izanik. 
BI2.2 Antolakundeak finkatutako helburuak abiapuntu izanik, beste turismo-produktu edo -zerbitzu batzuk sortzeko 
edo aurretik daudenak hobetzeko aukerak eta alternatibak argudiatzen dira, eta haien bideragarritasun 
komertziala, teknikoa eta finantzarioa zenbatesten dira. 
BI2.3 Proposatutako turismo-produktuak eta -zerbitzuak garatzeko aldi baterako programazioa iradokitzen da, eta, 
kasuan-kasuan, sustapen-estrategiarik egokienak argudiatzen dira. 
BI2.4 Tokiko turismo-produktuen edo -zerbitzuen kalitatea ebaluatzea ahalbidetuko duten parametroak eta 
irizpideak definitzeko garaian parte hartzen da, proposamen arrazoituak formulatuz. 
BI2.5 Lortutako ondorioak eta landutako informazioa nagusiei edo esparru horretako turismo-eskaintza definitzeko 
ardura dutenei helarazten zaie, ezarritako denboran eta moduan. 

LB3: Definitutako turismo-produktuak edo -zerbitzuak garatzen, antolatzen, kontrolatzen eta saltzen laguntzea, izan 
lezaketen eskarirako erakargarriak izan daitezen eta merkaturatu ahal izan daitezen. 

BI3.1 Jarraibideen arabera proposatzen eta prestatzen dira turismo-produktuak garatzeko beharrezko ekintzak, eta 
haiek ezartzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehazten eta antolatzen laguntzen 
da. 
BI3.2 Arrazoituta formalizatzen da definitutako tokiko turismo-produktuen garapenean esku hartzen duten 
entitateei, pertsonei eta zerbitzuei buruzko proposamena. 
BI3.3 Beharrezkoak diren informazio- eta prestakuntza-ekintzak antolatzen dira, tartean diren entitateek, pertsonek 
eta zerbitzuek turismo-produktuen berri izan dezaten eta haiek garatzeko aurreikusten den trebakuntza lor 
dezaten. 
BI3.4 Ekintzak landutako programaren arabera gauzatzen direla ziurtatzeko beharrezko orientazioak jasotako 
jarraibideen esparruan formulatzen dira. 
BI3.5 Diseinatutako turismo-produktua edo -zerbitzua ezarritako denboran eta moduan garatzen dela egiaztatzen 
da, definitutako zehaztapenak betetzen direla ziurtatzeko. 

LB4: Finkatutako helburuak lortzera bideratzen diren turismo-sustapeneko ekintzak eta programak kudeatzea. 
BI4.1 Inguru bateko sustapen-ekintza definitzearen arduradunei arlo hauetako ideiak eta iradokizunak proposatzen 
zaizkie: 

- Helburu den publikoa identifikatzea eta hautatzea: turismo-merkatuko eskaria eta operadoreak. 
- Helburu den publikoarengana heltzeko egokienak diren komunikazio-bideak, euskarriak eta publizitate-

formak. 
- Sustapen-jarduerak. 
- Tokiko, uharteko, probintziako, estatuko edo nazioarteko ekitaldietan parte hartzea. 
- Sustapen-material grafikoak diseinatzea eta prestatzea. 

BI4.2 Sustapen-ekintza bakoitzaren programazioan laguntzen da, honako arlo hauetako proposamenak 
formulatuz: 

- Parte hartzeko baldintzak, entitateaz kanpoko ekintza baldin bada. 
- Ekintzen eta programen aldi baterako plangintza. 
- Beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Pertsona bakoitzaren eskumenak eta funtzioak, eta haiek gauzatzeko epeak eta baldintzak. 
- Ekintza bakoitza egiteko ordutegi-plangintza. 
- Ekintza egiteko muntaia-prozesuan, dekorazioan edo beste zerbitzu batzuetan esku hartzen duten 

hornitzaileak. 
BI4.3 Aldez aurretik prestatu diren langileei esleitzen zaizkie aurreikusitako ekintzak eta zereginak, eta ekintzak 
ezarritako programaren arabera gauzatzen direla ziurtatzen da. 
BI4.4 Informazioa emanez, sustapen-materialak banatuz eta bezero izan litezkeenen berariazko eskaerei 
erantzunez egiten dira sustapen-ekintzak. 
BI4.5 Sustapen-ekintza baten garapen-kontrolean, ekintza hori aurreikusitako programazioaren arabera egiten dela 
ziurtatzen da, eta dagokien pertsonei eta sailei ezarritako epean eta moduan jakinarazten zaiela egiaztatzen da. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Interneteko konexioa duten bulegotika-bitartekoak eta -ekipoak. Zerbitzuaren ezaugarrietara bereziki egokitutako bulego-
altzariak. Telefonoa eta faxa. Informazio- eta sustapen-materiala erakusteko altzariak. Azoketan eta ekitaldietan 
turismoa sustatzeko standak. Ikus-entzunezko ekipoak eta materiala. Sustapen-materiala. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Aztertutako tokiko turismo-sektorerako garrantzizko informazioa eta dokumentazioa. Inguruko edo udalerriko turismo-
produktuen eta -zerbitzuen sorkuntzan, garapenean eta hobekuntzan parte hartzea. Tokiko turismo-helmugen eta 
-produktuen sustapena. Turismo-produktua osatzen duten zerbitzuen eta ekipamenduen kalitatea ebaluatuta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Entitatearen jarraibide eta estrategia orokorrak. Helmugako plan estrategikoak edo gidaplanak. Turismo-merkatuei eta 
bidaia-antolatzaileei buruzko informazioa eta dokumentazioa. Zonako baliabide, zerbitzu eta produktu turistikoei buruzko 
informazioa, orotariko euskarrietan. Turismoaren arloko legeria orokorra eta partikularra. Entitatearen gaur egungo eta 
garai bateko banaketa-bideei eta merkataritza-ekintzei buruzko informazioa. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
TURISMOAREN ARLOKO INFORMAZIO- ETA BANAKETA-UNITATEAK 
KUDEATZEA 

 

Kodea: UC0268_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Norberaren ardurapeko turismo-eskaintzaren informazio- eta banaketa-unitaterako zenbait helburu eta plan 
proposatzea, bideragarriak izango direnak eta entitatearen plangintza orokorrean eta estrategikoan integratuko direnak, 
eta bidaiarien, helmugako zerbitzuetako hornitzaileen eta unitateko beste erabiltzaile batzuen gaur egungo eta 
etorkizuneko eskariei erantzungo dietenak. 

BI1.1 Zuzeneko informazio zehatzaren bidez ezagutzen dira enpresaren edo entitatearen plan orokorrak eta 
norberaren jardun-eremuan eragina duten plan espezifikoak. 
BI1.2 Norberaren ardurapeko unitatearen helburu zehatzak definitzen dira, eta nagusiei proposatzen zaizkie. 
BI1.3 Jardun-aukerak identifikatzen eta ebaluatzen dira, eta finkatutako helburuetarako egokienak hautatzen dira, 
baliabideen eskuragarritasuna, helmugen goi- eta behe-denboraldiko garaiak eta enpresaren edo entitatearen 
ezaugarriak kontuan izanik. 
BI1.4 Norberaren ardurapeko eremuaren barruan finkatutako helburuak lortzeko planak eta ekintzak formulatzen 
eta kuantifikatzen dira, zenbateraino betetze diren ikusteko. 

LB2: Norberaren ardurapeko sailaren edo eremuaren aurrekontuak egitea, eta jarraipen ekonomikoa eta aurrekontu-
kontrola egitea. 

BI2.1 Norberaren ardurapeko unitateko datu historikoak berrikusten dira, eta aurreikuspen ekonomikoak egiten 
dira, enpresaren edo entitatearen plangintza orokorrarekin bat, programatutako zerbitzuen aniztasunaren eta 
kopuruaren arabera, eta turismo-eskaintzaren arloko informazio- eta banaketa-unitaterako finkatutako helburu 
kuantitatibo eta kualitatiboekin. 
BI2.2 Aurrekontu ekonomikoak eta diruzaintzakoak egitean, aurreikuspen- eta aurrekontu-teknikak aplikatzen dira, 
eta turismo-jardueraren urtarokotasunaren arabera ezartzen da haien kuantifikazioa eta aldizkakotasuna. 
BI2.3 Hierarkiako nagusi hurrenei aurkezten zaizkie aurrekontuak, eta haiek egiten dituzten oharpenak aintzat 
hartzen dira, beharrezko aldaketak egiteko. 
BI2.4 Unitatearen aurrekontuaren jarraipena egiteko prozedura definitzen eta onartzen da. 
BI2.5 Aurrekontu-kontrola ezarritako epeetan eta moduan egiten da, helburu ekonomikoak betetzen diren aztertuz. 
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BI2.6 Helburu ekonomikoei dagokienez izan litezkeen desbideratzeak detektatzeko egin beharreko kalkuluak 
zehaztasunez egiten dira, eta kasuan kasurako neurri zuzentzaileak proposatzen dira, goi-denboraldietan 
zerbitzurik lehiakorrenak edo inpaktu estrategiko handienekoak mantentzeko moduan. 
BI2.7 Aurrekontu-kontrolaren emaitzak txosten egokien bidez, eta ezarritako denboran eta moduan, helarazten 
zaizkie dagozkien pertsonei eta sailei. 

LB3: Turismo-eskaintzaren informazio- eta banaketa-unitatearen antolamendu-egitura finkatzea, eta helburuak lortzeko 
beharrezko baliabideak zehaztea eta antolatzea. 

BI3.1 Ezarritako helburuak eta plangintza lortzeko antolamendu-egitura motarik egokiena ezartzen da, eta 
jardueraren berezko urtarokotasunera egokitzen da, finantziazio-aukeren arabera. 
BI3.2 Informazioa eta elkarlana trukatzeko sarerik egokienetan integratzea proposatzen da, sinergiak errentagarri 
egiteko, turismoaren arloko informazioa eta eskaintza etengabe eguneratzen direla bermatzeko eta informazio 
horren banaketa arintzeko. 
BI3.3 Egin beharreko funtzioak eta zereginak, unitateko barne-harremanak eta norberaren lurralde-esparruko eta 
eragin-eremuko beste turismo- eta gizarte-eragile batzuekiko harremanak ezartzen dira. 
BI3.4 Zer baliabide behar diren zehazten da, bidaia-ohituren ondoriozko urtaroaren araberako aldagaiak edo aldian 
behingo aldagaiak kontuan hartuta. 
BI3.5 Lanpostuak definitzen dira, eta lanpostu horiek bete behar dituzten informatzaile eta merkaturatzaile 
turistikoen profila definitzen laguntzen da. 
BI3.6 Lan-unitateko lanpostuak betetzen dituzten langileak hautatzeko prozesuan laguntzen da. 

LB4: Mendeko langileak integratzea eta zuzentzea, helburuetan inplikatuz eta bezeroen beharrei erantzuteko ahalmen 
handia izan dezaten eta profesionaltasuna garatu dezaten motibatuz. 

BI4.1 Mendeko langileen integrazioan, prestakuntzan eta ebaluazioan parte hartzen da, esleitutako zereginak 
eraginkortasunez eta eragimenez betetzeko. 
BI4.2 Norberaren ardurapeko esparruan dauden langileen motibazioak identifikatzen dira. 
BI4.3 Turismo-entitatearen edo -enpresaren helburuak eta xedeak azaltzen dira, mendeko langile guztiek ulertu eta 
bere egin ditzaten, eta, hala, helburu eta xede horietan inplika daitezen, eta dagokien lantaldean integra daitezen. 
BI4.4 Norberaren ardurapeko unitateko langileen motibazioa lortzeko, ekimena, ahalegina, sormena eta turismo-
banatzailearen marka-irudiaren, helmugaren edo lurralde-esparruaren transmisioan betetzen den zeregina 
sustatzen eta baloratzen dira. 
BI4.5 Langileen erantzukizunak eta funtzioak zehazten dira, eta haiek betetzeko beharrezko agintea eskuordetu 
egiten da. 
BI4.6 Langileei zuzentzen zaizkien argibideak eta jarraibideak argi transmititzen dira, eta behar bezala ulertzen 
direla ziurtatzen da. 
BI4.7 Helburuak ezartzeko eta jardunaren jarraipena egiteko beharrezko langileekin egiteko bilerak finkatzen eta 
zuzentzen dira, eta txosten egokiak egiten dira. 
BI4.8 Langileen produktibitatea, errendimendua eta helburuen lorpena ebaluatzen dira, arrakasta onartzen da, eta 
jarrerak eta jardunak zuzentzen dira. 

LB5: Finkatutako kalitate-sistema eta kalitatearen kultura norberaren ardurapeko esparruan ezartzea eta kudeatzea, 
enpresaren edo entitatearen helburuak lortzeko. 

BI5.1 Nork bere ardurapeko esparruko zerbitzuak diseinatzen laguntzen du, askotariko bezeroen —hala nola 
azken erabiltzaileen eta helburuko turismo-agenteen— itxaropenei buruzko informazioa emanez eta kalitate-
estandarrak finkatzen eta kalitate-sistemarekin bat datozen lan-aginduak eta -prozedurak formulatzen parte hartuz. 
BI5.2 Kalitatearen kultura mendeko langileen artean hedatzen da, kalitate-sisteman eta -tresnetan trebatuz eta 
etengabeko hobekuntzan parte har dezaten sustatuz. 
BI5.3 Kalitate-sistema ezartzen da, kalitatea eragozten duten baldintzak —gaur egungoak zein izan litezkeenak— 
identifikatuz eta hobekuntza-planak diseinatuz eta gauzatuz. 
BI5.4 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. 
BI5.5 Kanpoko kalitateari buruzko informazioa biltzeko eta aztertzeko prozedurak eta gogobetetasun-inkestak edo 
beste metodo baliokide batzuk diseinatzeko garaian, elkarlanean jarduten da, eta bezeroen parte-hartzea errazten 
eta sustatzen da. 
BI5.6 Prozeduren eta jarraibideen aplikazioa eta estandarren eta arauen betetze-maila aztertzen dira, eta 
norberaren ardurapeko esparruan kalitatearen aldizkako ebaluazio sistematikoa egiten da. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak. Internet. Telefax-gailuak. Telefonoak. Informazioa eta turismo-eskaintzak banatzeko eta trukatzeko 
sare telematikoak. Plangintzari buruzko eskuliburuak. Informazioa artxibatzeko, eguneratzeko eta kudeatzeko 
eskuliburuak. Administrazio-prozedurari buruzko eskuliburuak. Aurrekontuak egiteko inprimakiak. Dokumentuak 
prestatzeko eskuliburuak. Komunikazioari buruzko eskuliburuak. Kalitatea kontrolatzeko prozedurei buruzko 
eskuliburuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Norberaren ardurapeko unitatearen plangintza eta antolamendu eraginkorra. Mendeko langileen integrazioa, 
zuzendaritza eta koordinazioa. Helburuak lortzea: zerbitzua errentagarritasunez ematea, zerbitzu berrien garapen 
estrategikoa, eta turismo-zerbitzuen eta -produktuen sorreran eta banaketan eta lurralde-garapenean laguntzea, besteak 
beste. Enpresaren edo entitatearen helburuetan motibatuta eta inplikatuta dauden langileak, haien lurralde-esparruko 
kate turistiko osoaren irudiaren transmisioan duten egitekoaren jakitun direnak. Norberaren ardurapeko unitatean 
enpresaren edo entitatearen kalitate-politika antolatzea, gauzatzea eta kontrolatzea. Kostuak optimizatzea. Bezeroak 
leialtzea. Turismoaren arloko informazioaren eta eskaintzaren hornitzaile eta kontsumitzaileentzako arretaren emaitzak 
eta giza baliabideak kudeatzeko txostenak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresaren edo entitatearen plan estrategikoa eta, hala badagokio, jarduteko lurralde-esparruarena. Norbera jardungo 
den lurralde-esparruari eta eragin-eremuari buruzko eta turismo-produktu eta -zerbitzuei buruzko informazio inprimatua, 
euskarri magnetikoetan eta webguneetan dagoena; prezioak eta tarifak; estatuko eta nazioarteko bidaiariei 
aplikatzekoak diren erreklamazio-bideak, eska dakizkiekeen baldintzak, araudiak eta eskubideak; hornitzaileei eta 
zerbitzu-emaileei buruzko araudia. Turismoaren arloko datu-baseak eta inbentarioak. Enpresaren edo erakundearen 
informazio ekonomikoa eta administratiboa. Aurrekontuak. Kudeaketa-txostenak. Enpresaren edo erakundearen kalitate-
plana. Materialen eta ekipoen inbentarioak. Bezeroen, bisitarien eta hornitzaileen fitxategia. Langileen erregistroa. 
Legezko xedapenak eta hitzarmen kolektiboak. Enpresaren edo erakundearen eskuliburua eta araudia. Kalitate-
erregistroak. Albaranak, baleak eta fakturak. 

 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
TURISMO-JARDUERETAN INGELESEZ KOMUNIKATZEA, 
ERABILTZAILE INDEPENDENTE MAILAREKIN 

 

Kodea: UC1057_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroek eta hornitzaileek turismo-jardueraren arloan, abiadura normalean, ingelesez emandako zailtasun 
ertaineko ahozko mezuak interpretatzea, zerbitzu egokia emateko, bezeroen gogobetetasuna lortzeko, salmenta 
gauzatzeko eta norberaren esparruko beste profesional batzuekin informazioa trukatzeko. 

BI1.1 Bezeroaren edo profesionalaren ingelesezko ahozko adierazpena, hizkuntza estandarrean egindakoa, 
zehaztasunez interpretatzen da aurreikus daitezkeen egoeretan, hala nola: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei 

- zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen bitartean eta egonaldia 
amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 

informazioa eta aholkuak ematean. 
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- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen 

artean sustatzean.  
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
- Turismo-kalitateko sistemak ezartzeko informazioa eta prestakuntza eskaintzean. 

BI1.2 Ingelesezko ahozko ulermenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta interpretatzen dira 
ahozko mezuak. Baldintzatzaile horien artean daude komunikazio-bidea —aurrez aurrekoa edo telefono 
bidezkoa—, mezuaren igorleen kopurua eta ezaugarriak, ahoskeraren argitasuna, hizkuntzaren erabileraren arloko 
ohiturak eta interakziorako dagoen denbora. Funtsezkoa interpretatzen da, nahiz eta hainbat doinu dauden, 
inguruko zarata dagoen, interferentziak dauden eta distortsioak dauden. 

LB2: Turismo-jardueraren esparruan, ingelesez idatzitako zailtasun ertaineko dokumentuak hiztegirik gabe 
interpretatzea, informazioa lortzeko, prozesatzeko eta ekintza egokiak gauzatzeko. 

BI2.1 Ingelesez idatzitako jarraibideak, txostenak, eskuliburuak, publizitatea, gutunak, faxak, mezu elektronikoak 
eta oharrak zehaztasunez eta arin interpretatzen dira aurreikus daitezkeen egoeretan, hala nola: 

- Turismo-jarduerako makineriaren, ekipamenduen edo tresnen eskuliburuak kontsultatzean. 
- Aplikazio informatiko baten eskuliburua kontsultatzean. 
- Informazioa eskatzean eta erreserbak eta eskaerak egitean. Mezuak, gutunak, faxak eta mezu 

elektronikoak irakurtzean. 
- Helmugei, zerbitzuei eta prezioei buruzko informazioa jasotzean. 

BI2.2 Ingelesezko idatzizko ulermenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta interpretatzen ditu 
idatzizko mezuak. Baldintzatzaile horien artean daude: 

- Komunikazio-kanala (faxa, posta elektronikoa edo gutuna). Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Grafia eskasa. Kalitate txarreko inprimatzea. 

LB3: Bezeroei eta hornitzaileei ahozko mezu arinak eta zailtasun ertainekoak ematea ingelesez, turismoaren esparruan 
eta aurrez aurreko komunikazio-egoeretan edo urrutikoetan, zerbitzu egokia emateko, bezeroen gogobetetasuna 
lortzeko, salmentak gauzatzeko eta informazioa trukatzeko. 

BI3.1 Ingelesezko ahozko adierazpenean, mezu koherenteak egiten dira, jarduerarekin zerikusia duen hiztegia 
erabiliz, eta hitz-jarioz eta naturaltasunez ematen dira mezuak turismo-jarduerari loturako bileretan, harreran eta 
elkarrizketetan, hala nola: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen 
bitartean eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. 
- Bidaiariei itsaso eta trenbide bidezko garraiobideetan laguntzean eta informazioa ematean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 

informazioa eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen 

artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
BI3.2 Ingelesezko ahozko adierazpenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta ematen dira 
ahozko mezuak, nahiz eta inguruan zarata, interferentziak eta distortsioak egon. Baldintzatzaile horien artean 
daude komunikazio-bidea —aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa—, solaskideen kopurua eta ezaugarriak, 
hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak eta interakziorako dagoen denbora. 
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LB4: Norberaren egitekoa eraginkortasunez betetzeko eta norberaren jardueraren berezko akordioak bermatzeko 
beharrezkoak diren zailtasun ertaineko ingelesezko dokumentu idatzi zuzenak —gramatika- eta ortografia-arauak 
betetzen dituztenak— sortzea, dagokien lanbide-esparruko hiztegi zabala erabiliz. 

BI4.1 Jarraibide, gutun, fax, mezu elektroniko eta ohar koherenteak, ulergarriak eta gramatikari eta ortografiari 
dagokionez zuzenak bete edo idazten dira ingelesez, turismo-jarduerako ohiko egoeretan: 

- Bezeroentzako interes orokorrekoa den informazioa idaztean, hala nola ordutegiak, datak eta prezioak. 
- Ekitaldi bateko bezeroentzako oharrak jakinaraztean. 
- Bidaia-agentzia baten edo turismo-bulego baten kudeaketarekin eta merkaturatzearekin lotutako 

dokumentuak idaztean eta betetzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoen erreserbak eta salmentak egitean. 
- Bezeroen edo sektoreko profesionalen informazio-eskariei idatziz erantzutean. 
- Erreserbak idatziz kudeatzean eta zerbitzuak idatziz berrestean. 
- Erreklamazioak eta kexak idatziz ebaztean. 
- Kontrol-dokumentuak, kontratuak eta bonuak formalizatzean. 
- Txostenak idaztean. Bezeroei, hornitzaileei eta sektoreko profesionalei informazioa idatziz eskatzean. 
- Jatetxe-arloko ekitaldiei buruzko oinarrizko informazioa ematean, hala nola data, lekua eta prezioa. 

BI4.2 Ingelesezko idatzizko adierazpenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileak kontuan hartzen dira 
ingelesez idaztean; besteak beste, hauek: 

- Komunikazio formala edo informala. Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Komunikazio-kanala. Mezuaren hartzaileen ezaugarriak. Inprimatzearen edo grafiaren kalitatea. 

LB5: Turismo-zerbitzugintzan, bezero edo hornitzaile batekin edo batzuekin ingelesez naturaltasunez komunikatzea 
ahoz. 

BI5.1 Turismo-jarduerako egoeretako ingelesezko elkarrekintzan, solaskide baten edo batzuen ahozko mezuak —
hitz-jarioz adieraziak— sortzen eta interpretatzen dira, hala nola: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen 
bitartean eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. Kexak eta 
erreklamazioak bideratzean. 

- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 
informazioa eta aholkuak ematean. 

- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen 

artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
- Establezimenduaz kanpoko aisialdi-jarduera osagarriak garatzeaz arduratzen diren zerbitzuetako 

arduradunekin eta teknikariekin komunikatzean eta koordinatzean. 
BI5.2 Hizkuntza estandarra erabiliz gero, ingelesezko interakzioan eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara 
egokituta ematen dira mezuak, nahiz eta doinu ezberdinak, inguruko zarata, interferentziak eta distortsioak egon. 
Baldintzatzaile horien artean daude komunikazio-bidea —aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa—, solaskideen 
kopurua eta ezaugarriak, hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak, ahoskeraren argitasuna eta interakziorako 
dagoen denbora. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Bulegotika-ekipoak. Aplikazio informatikoak. Turismo-materiala. Hiztegia. Bulego-materiala. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Komunikazio interaktibo independentea izatea bezeroekin eta sektoreko profesionalekin ingelesez, zerbitzu turistikoak 
emateko, establezimenduak kudeatzeko eta merkaturatzeko, zerbitzuak eta turismo-helmugak saltzeko, eta bezeroekin 
eta hornitzaileekin negoziatzeko. Turismo-jarduerarekin lotzen diren dokumentu teknikoak interpretatzea. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gramatikari, erabilerei eta esapideei buruzko ingeleseko eskuliburuak. Hiztegi elebakarrak, elebidunak, eta sinonimo eta 
antonimoenak. Ingelesezko askotariko argitalpenak: turismo-eskuliburuak, katalogoak, egunkariak, ekitaldietan eta 
turismo-bulegoetan espezializatutako aldizkariak. Hainbat jatorritako ingeles-hiztunen kulturari buruzko eskuliburuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
TURISMO-INFORMAZIOA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

TOKIKO TURISMO-PRODUKTUAK ETA -ZERBITZUAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

TURISMOAREN ARLOKO INFORMAZIO- ETA BANAKETA-UNITATEEN 
KUDEAKETA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

TURISMORAKO INGELES PROFESIONALA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

TOKIKO TURISMOA SUSTATZEKO ETA BISITARIA INFORMATZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 

3 
4 

5 
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1. prestakuntza-modulua:  
TURISMO-INFORMAZIOA 

 

Kodea: MF1074_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1074_3: Turismo-informazioa kudeatzea. 

 
Iraupena: 180 ordu 

 

1.1. prestakuntza-atala 
TOKIKO TURISMO-INFORMAZIOKO ZERBITZUAREN ANTOLAKETA 
 
Kodea: UF0080 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Turismo-informazioko zentro- eta zerbitzu-motak aztertzea, eta sektore turistikoan betetzen duten funtzioa azaltzea. 
EI1.1 Turismo-informazioko zentro- eta zerbitzu-motak bereiztea, eta haien ezaugarriak, funtzioak, erlazioak eta 
mendetasun organikoak azaltzea. 
EI1.2 Turismo-informazioko zentroek gaur egungo turismo-merkatuan dituzten egitekoak eta turismo-eragileekin 
dituzten loturak aintzat hartzea. 
EI1.3 Turismo-informazioko zentroek eman edo kudea ditzaketen zerbitzuak edo produktuak deskribatzea. 
EI1.4 Turismo-informazioko zentroen eta bulegoen funtzionamendua arautzen duten legezko xedapenak identifikatzea 
eta haien inplikazioak zehaztea. 
EI1.5 Turismo-informazioko zerbitzuaren funtzionamendurako beharrezkoak diren espazioak, altzariak, ekipamenduak 
eta hornikuntzak deskribatzea. 
EI1.6 Barneko zein kanpoko informazioa komunikatzeko edo banatzeko bideak edo zirkuituak identifikatzea eta 
deskribatzea. 
EI1.7 Zentroen edo zerbitzuen eta haiek sortzen edo kudeatzen dituen administrazioaren edo entitate publikoen edo 
entitate publiko-pribatuen arteko erlazioak azaltzea. 
EI1.8 Zentroan edo sailean lan egiteko garaian, lehentasunak finkatzen dituzten irizpideak zehaztea, eta entitatearen 
irudi korporatibora egokitzea. 
EI1.9 Turismo-informazioko zentroek egin edo kudea ditzaketen zerbitzuak emateko langileek izan behar dituzten 
profilak deskribatzea. 

A2: Informazioa, dokumentazioa eta jarduera-programak kudeatzeko prozedurak aplikatzea, aldez aurretik finkatutako 
helburuak lortzeko baliagarriak izateko moduan. 

EI2.1 Turismo-informazioko zentro edo zerbitzu baten dokumentuak identifikatzea eta betetzea. 
EI2.2 Informazioa erregistratzeko, artxibatzeko eta eguneratzeko irizpideak ezagutzea eta aplikatzea. 
EI2.3 Hainbat turismo-helmugari buruzko turismo-argitalpenak prestatzea, publiko-mota ohikoenetara egokituak. 
EI2.4 Informazioa hedatzeko eta transmititzeko eta Internet bidezko kontsultak leialtzeko estrategiak eta prozedurak 
diseinatzea. 
EI2.5 Turismo-informazioko zentroetan aurreikusten diren jardun-programak kontrolatzeko prozedurak identifikatzea. 
EI2.6 Jardueren jarraipena eta kontrola egiteko beharrezko datuak biltzea. 
EI2.7 Informazioa kudeatzeko hainbat egoera praktikotan, erregistroetatik, adierazleetatik eta metodoetatik lortutako 
datuak aztertzea, eta emaitzei buruzko txostenak aurkeztea. 
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Edukiak: 

1. Turismo-informazioko zerbitzua 
- Turismo-informazioko zerbitzuaren helburu orokorrak. 
- Bisitariari informazioa eta arreta ematea, turismo-zerbitzu gisa eta helmuga turistikoaren marketin-tresna gisa: 

• Bidaiaren aurreko informazioa: helmuga sustatzea eta bidaiariaren beharrei erantzutea. 

• Egonaldiak irauten duen bitartean arreta eta informazioa ematea. 
- Zuzeneko arreta eta informazioa. 
- Doako informazioa eta ordainketari buruzko informazioa. 
- Helmugako beste turismo-eragile batzuekiko koordinazioa. 

• Bisita gidatuak. Tipologia. 

• Call centerak. 

• Erreserba-zentralak: helmuga eta hango eskaintza merkaturatzea. 

• Autoinformazio-puntuak. 

• Helmugako turismo-produktuak eta -zerbitzuak: informazioa eta salmenta. 

• Turismo-argitalpenen eta oroigarrien salmenta. 

• Bezeroak leialtzea eta salmenta osteko zerbitzuak. 

• Estatistikak prestatzea. 

• Bidaiarien eskari eta ohitura berrien zundaketa eta azterketa. 
- Espainiako eta Europar Batasuneko turismo-informazioaren arloko legeria. 
- Turismo-informazioko zerbitzu- edo zentro-motak. 
- Turismo-informazioko zentro baten barne-komunikazioak. 
- Turismo-informazioko zentro baten informazioaren kanpo-banaketa. Turismo-argitalpenak.Internet. Autoinformazio-

guneak. Komunikazio-bideak. Informazio-teknologiek eskaintzen dituzten beste aukera batzuk. 
- Turismo-informazioko zentro baten zerbitzuak sustatzea. 
- Hedapen-teknikak eta marketin elektronikoko teknikak. 
- Turismo-sektoreko beste enpresa eta entitate batzuekiko erlazioak. 
- Turismo-informazioko zerbitzuen edo zentroen sareak. 

2. Turismo-informazioko zerbitzuetako eta zentroetako baliabide materialak 
- Instalazio-motak: zentro iraunkorrak, aldi baterako informazio-zentroak eta -puntuak. 
- Espazioaren antolamendua (instalazio-motaren arabera): zerbitzua emateko zonak, aholkuak ematekoak, 

autoinformaziorakoak, barne-lanerakoak, erakusketetarakoak, biltegirakoak... 
- Turismo-informazioko lokalen itxura fisikoa, tipologiaren arabera eta komunikazio-teknika berrien arabera. 
- Instalazioen ekipamendua. 
- Turismo-informazioko zerbitzuen edo zentroen informatizazioa. 
- Erreserba-zentralak eta erreserba-sistema automatizatuak. 
- Lokalen kokalekua eta irisgarritasuna. 
- Barruko zein kanpoko seinaleztapena. 
- Langileen uniformea eta ekipamendua. 
- Sustapen- eta informazio-materialak eta -argitalpenak hainbat euskarritan. 
- Tipologia, diseinua eta prestaketa. 

3. Turismo-informazioko zentroetako giza baliabideak 
- Turismo-informazioko zerbitzu bateko langileen profilak eta funtzioak: 

• Aurrez aurreko eta telefono bidezko informazioa. 

• Kaleko informatzaileak. 

• Gidak. 

• Webgunearen administratzaileak eta kudeatzaileak. 

4. Kudeaketa administratiboa 
- Turismo-informazioko zentro edo zerbitzu batean beharrezkoak diren dokumentu-motak. 
- Kexak, erreklamazioak eta iradokizunak kudeatzea. 
- Estatistika-kontrola. 
- Bidaia-aseguruak, bisak, dibisak eta banku-dokumentazioa. 
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1.2. prestakuntza-atala 
TOKIKO TURISMO-INFORMAZIOAREN ETA -DOKUMENTAZIOAREN KUDEAKETA 
 
Kodea: UF0081 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Tokiko inguruari buruzko turismo-informazio interesgarria lortzeko aukera ematen duten iturriak eta metodoak aztertzea, 
lortutako informazioa ebaluatuz, hautatuz eta bezeroen beharretara egokituz, bezero-motaren arabera. 

EI1.1 Turismo-informazioko iturririk adierazgarrienak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Turismo-informazioko iturriak sailkatzea, haien fidagarritasunaren, aldizkakotasunaren, jarraitutasunaren eta 
lantze-mailaren arabera. 
EI1.3 Datuak biltzeko eta eguneratzeko metodoak deskribatzea eta aplikatzea. 
EI1.4 Informazio-tratamendurako metodoak deskribatzea eta aplikatzea, informazioa jaso behar duen publikoari 
egokitzeko. 
EI1.5 Dibulgaziozko turismo-argitalpenak eta haien produkzio-teknikak deskribatzea. 
EI1.6 Teknologia berriek helmugako turismo-informazioa hedatzeko ematen dituzten aukerak deskribatzea. 
EI1.7 Turismo-informazioko zentroen artean eta sareen artean turismo-informazioa eskatzeko eta emateko 
formularioak egitea. 
EI1.8 Informazioa lortzeko zenbait egoera praktikotan, lortutako informazioa ebaluatzea eta hautatzea, eta bezero 
izan litezkeenen beharretara egokitzea. 

A2: Finkatutako tokiko inguruneetan, kultura-interesa duten ondasunei, espazio naturalei eta bestelako baliabide kultural eta 
naturalei buruzko informazioa biltzea, turismo-informazioko zerbitzuetako erabiltzaile izan litezkeenei helarazteko. 

EI2.1 Zona jakin batzuetako interes kulturaleko ondasunei eta ondare kulturaleko beste baliabide batzuei buruzko 
informazioa sakon aztertzen da eta objektiboki interpretatzen da. 
EI2.2 Zona jakin batzuetako naturaguneei eta ondare naturaleko beste baliabide batzuei buruzko informazioa sakon 
aztertzen da eta objektiboki interpretatzen da. 
EI2.3 Aldez aurretik aztertutako eta interpretatutako informazio horri dagozkion funtsezko datuak eta alderdiak 
memorizatu eta elkarrekin lotzen dira. 

Edukiak: 
1. Turismo-informazioko iturriak 

- Lortu eta prozesatu beharreko informazio-motak. 
- Turismo-informazioko iturrien identifikazioa, balorazioa eta sailkapena. 
- Turismo-informazioa erregistratzeko, artxibatzeko eta eguneratzeko teknikak. 
- Turismo-informazioa aurkitzeko eta lortzeko sistemak eta baliabideak. 
- Informazioa aztertzeko, kontrastatzeko eta artxibatzeko metodologiak. 
- Informazioaren euskarriak: papera, euskarri elektronikoa. 
- Artxibatzeko sistemak: bankuak eta datu-baseak. 
- Etengabe eguneratzeko metodologia: prozedurak eta kostuak. 
- Turismo-informazioko zentroa, helmugaren informazio-iturri gisa. 
- Informazio-zentroen eta -sareen arteko informazio-trukea: feedbacka. 
- Informazioaren zirkulazioa eta banaketa, informazio-zentroaren barruan eta helmugako beste informazio-sistema 

ez-formal batzuetan. 
- Informatika eta informazioaren teknologiak, turismo-informazioko zentroetan: 

• Informazioa bilatzea, biltegiratzea eta hedatzea. 

• Informazioa prozesatzea eta egokitzea, dauden euskarrietarako eta informazioa hedatzeko bideetarako: 
arreta pertsonala, telefono bidezkoa, webguneak —web 2.0—, mugikorretarako deskargak, autoinformazio-
puntuak. 



 
 

Tokiko turismoa sustatzea eta bisitaria informatzea 

 

 
 
 

23 

2. Tokiko inguruneko kultura- eta natura-ondarearen informazioa eta interpretazioa 
- Turismo-helmugako baliabideak eta zerbitzuak aztertzea. 

• Dauden merkatu-segmentuen beharrak eta itxaropenak. 

• Merkatuari erantzuteko egin litezkeen turismo-helmugen segmentazioak. 
- Ondarearen interpretazioaren printzipioak eta helburuak. 
- Interpretazio-baliabideak, pertsonalak eta ez-pertsonalak. 

• Baliabide pertsonalak: bisita gidatuak 

• Baliabide ez-pertsonalak: argitalpenak, azalpen-materialak, erakusketak... 
- Informazioa banatzeko euskarrietara eta bideetara egokitzea: 

• Arreta pertsonala, telefono bidezkoa eta elektronikoa. 

• Zentroko autoinformazio-puntuak. 

• Webguneak (estatikoak, web 2.0…) 

• Turismo-argitalpenak. 

• Informazio-teknologiek eskaintzen dituzten beste aukera batzuk. 
- Hartzaile izango diren taldeen edo turisten arabera egokitzea informazioa. 

• Turismo-informazioa hainbat hizkuntzatara itzultzea. 

• Informazioa merkatu-hobien arabera gaika antolatzea. 

• Informazioa eskura jartzea behar bereziak dituzten bezeroentzat. 
- Informazioaren integrazioa eta elkarreragina. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
BISITARIARI INFORMAZIOA ETA ARRETA EMATEA 
 
Kodea: UF0082 

 

Iraupena:  30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Turismo-informazioko zerbitzuetan edo zentroetan sortu ohi diren informazio-eskaerei, kexei eta erreklamazioei 
erantzuteko teknikak aplikatzea, eta haiek modurik egokienean ebaztea. 

EI1.1 Turismo-informazioko zerbitzu batean ohikoenak diren informazio-eskaerak, kexak eta erreklamazioak 
deskribatzea. 
EI1.2 Zerbitzugintzaren prozesua deskribatzea, egindako eskariaren arabera eta eskaria egiteko erabilitako 
bitartekoen arabera. 
EI1.3 Bezeroek kexak edo erreklamazioak aurkeztea eragin dezaketen gatazkak zer egoeratan agertu ohi diren 
deskribatzea. 
EI1.4 Informazio-eskaerei, kexei edo erreklamazioei erantzuteko bitarteko edo bide egokienak aztertzea eta 
hautatzea. 
EI1.5 Bezeroei turismo-produktuen edo -zerbitzuen erabiltzaile diren aldetik aplikatu beharreko legeria identifikatzea. 
EI1.6 Informazioa emateko egoera praktikoetan: 

- Turismo-informazioa edo interes orokorreko informazioa egoeren arabera identifikatzea, hautatzea eta 
aztertzea. 

- Solaskideen eskaeren arabera eta haien profilaren eta interesen arabera hautatzea eta transmititzea 
informazioa, kasuan-kasurako bitartekorik egokienak erabiliz. 

- Informazioa jasotzea eta erabiltzaileei ematea, egoeraren araberako jarrera hartuz eta komunikazio-
estilorik eta kortesia-araurik egokienak aplikatuz. 

- Emandako eta jasotako mezua ulertu dela ziurtatzea, eta solaskidearekiko enpatia azaltzea. 
EI1.7 Kexak eta erreklamazioak aurkezten diren egoera praktikoetan, informazioa eta aholkuak ematea, eta 
adierazgarrienak erregistratzea, etorkizunean erabili ahal izan daitezen, egokiak badira. 
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EI1.8 Onartzea bezero izan litezkeenei kortesiaz eta dotoreziaz arreta eman behar zaiela, haien eskaerak asetzen 
saiatuz, haien kexei adeitasunez eta diskrezioz erantzunez, eta zerbitzua ematen duen entitatearen irudi ona 
sustatuz. 
EI1.9 Zerbitzuak emateko prozesu orotan azkar eta zehaztasunez jardutearen garrantzia baloratzea, bezeroek 
kalitatea hautemateko ikuspuntutik. 

Edukiak: 
1. Turistari orientabideak eta laguntza ematea 

- Harrera-teknikak eta gizarte-trebetasunak turismo-informazioko zerbitzuan. 

• Ahozko komunikazioa. 

• Ahozkoa ez den komunikazioa. 
- Protokoloko eta irudi pertsonaleko teknikak. 
- Informatzailea, aisialdiko aholkulari gisa. 

• Harrera eta arreta pertsonalizatzea. 

• Informazioa egonaldira eta kontsumora egokitzea. 

• Informazioa bidaia-itxaropenetara egokitzea. 
- Bezeroen tipologiak: 

• Bisitariak (turistak eta txangozaleak). 

• Barruko bezeroak (helmugaren eskaintza eta bertako biztanleria). 
- Arreta-denboren, ilaren eta krisialdien kudeaketa. 
- Erantzuteko bideak: 

• Aurrez aurre egiten ez diren eskaeren arreta: posta, posta elektronikoa eta informazioaren teknologien 
ondoriozko beste formula batzuk kudeatzea. 

• Telefono bidezko arreta. 

• Kexa, erreklamazio eta iradokizunen sistema kudeatzea. 

• Turismo-zerbitzuetarako eta -estatistiketarako datu interesgarriak lortzea. 
- Erabiltzailearen babesaren arloko legeria. 

 
 
 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
TOKIKO TURISMO-PRODUKTUAK ETA -ZERBITZUAK 
 

Kodea: MF1075_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1075_3: Tokiko turismo-zerbitzuak eta -produktuak sortzea, sustatzea eta 

kudeatzea. 

 
Iraupena: 180 ordu 

 

2.1. prestakuntza-atala 
TOKIKO TURISMO-PRODUKTUEN ETA -ZERBITZUEN DISEINUA 
 
Kodea: UF0083 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

2 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Esparru jakin batean tokiko turismo-produktuak sortzeko eta garatzeko aukerak detektatzea ahalbidetuko duen turismo-
ahalmena ebaluatzea. 

EI1.1 Sektore turistikoaren bilakaera-prozesua deskribatzea, baita sektoreko eragileen funtzioak eta haien arteko 
erlazioak eta tokiko esparru jakin batzuen garapenarekin eta beste sektore ekonomiko batzuekin duten lotura ere. 
EI1.2 Zona jakin bateko turismo-eskaera osatzen duten aldagaiak zerrendatzea, elkarrekin lotzea eta haien 
ezaugarriak zehaztea, eta turismo-eskaera hori baldintzatzen duten motibazioak eta beste faktore batzuk aztertzea. 
EI1.3 Turismo-informazioko iturririk adierazgarrienak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.4 Tokiko turismo-produktu eta -zerbitzu jakin batzuk merkatuko zer segmentutara zuzendu daitezkeen 
identifikatzea. 
EI1.5 Zona jakin batzuetako baliabideak, zerbitzuak eta azpiegiturak identifikatzea, katalogatzea eta inbentariatzea, 
hala badagokie. 
EI1.6 Jardun-esparru jakin batean garatutako turismo-produktuen posizionamendua aztertzea. 
EI1.7 Jardun-esparru jakin batean turismo-produktu batek zer turismo-ahalmen duen eta zer posizionamendu izan 
dezakeen jakiteko aukera emango duten analisi estrategikoko metodoak identifikatzea, hautatzea eta aplikatzea. 

A2: Tokiko inguruneetan turismo-produktuak eta -zerbitzuak sortzeko, hobetzeko eta garatzeko estrategiak abian jartzea eta 
ebaluatzea, kontuan izanik eremuaren turismo-ahalmena, egungo eskaera, izan litekeen eskaera eta ingurumen-babesa. 

EI2.1 Zona baten mugapena eta turismo-formak abiapuntu izanik, gara daitezkeen turismo-zerbitzuak eta -produktuak 
eta haien tipologia deskribatzea. 
EI2.2 Tokiko turismo-produktuen —gaur egungoen eta etor litezkeenen— osagaiak (baliabideak, turismo-zerbitzuen 
oinarrizko eskaintza eta eskaintza osagarriak) inbentariatzea eta katalogatzea, betiere egin ahal izateko moduan eta 
sustatzeko ahalmen egokia izateko moduan. 
EI2.3 Tokiko esparruetan turismo-produktuak eta -zerbitzuak sortzeko, hobetzeko eta garatzeko proiektuak egitea, 
eta, horretarako, zonaren turismo-ahalmena eta gaur egungo eskariaren eta etor litekeenaren ezaugarriak aztertzea. 
EI2.4 Proposatutako tokiko turismo-produktuen osagaiak eta haiek garatzeko beharrezko ekintzak definitzea eta 
argudiatzea, haien bideragarritasuna aintzat hartuz eta indarrean dagoen hirigintzari, ingurumen-babesari eta turismo-
antolamenduari buruzko legeria aplikatuz. 
EI2.5 Turismo-produktu edo -zerbitzu motaren arabera sustapen-estrategiarik egokienak zein diren argudiatzea. 
EI2.6 Definitutako turismo-produktuak eta -zerbitzuak garatzeko ekintza egokien denbora-programazioa proposatzea. 
EI2.7 Jarduerak programatzean, garapen jasangarriaren eta ingurumen-babesaren printzipioak aplikatzea. 

 
Edukiak: 

1. Turismo-sektorea 
- Turismoaren fenomenoaren jatorria eta bilakaera historikoa. Haren garapenean eragiten duten faktoreak. Turismo-

fluxuen dinamika eta bilakaera: bidaia-ohitura berriak. 
- Sektorearen antolamendua. Esparru juridikoa, ekonomikoa eta soziala. 
- Turismoaren arloan eskumena duten herri-administrazioak. 
- Turismoaren eskaintza eta eskaria: baliabide, zerbitzu, ekipamendu eta produktu turistikoak. 
- Sektoreko merkaturatze-egitura. Operadore turistikoak: betetzen dituzten funtzioak. Gaur egungo merkaturatzeko 

bideak: bezeroaren zuzeneko erosketa. 
- Turismo-zerbitzuak sortzeko, abian jartzeko, garatzeko eta egiteko prozesua. 

2. Lurralde-antolamendua eta plangintza estrategikoa 
- Lurralde-antolamenduko planak eta haien eragina turismoaren garapenean. 
- Araudiak. 
- Tokiko turismo-produktuen eskaintzari, eskariari, egiturari, bilakaerari eta joerei buruzko informazio-iturriak. 
- Turismo-baliabideak identifikatzeko eta katalogatzeko tekniken analisia eta aplikazioa. 
- Merkatuen ikerketa, sektoreko plangintza-tresna gisa. 
- Metodo kualitatiboak eta kuantitatiboak. Aplikazio estatistikoak. 
- Turismo-produktuen eta -helmugen plangintza estrategikorako tekniken analisia eta aplikazioa. Lehiakideen 

aurreko posizionamendu estrategikoa. 
- Turismo-zerbitzuak sortzeko, abian jartzeko, garatzeko eta egiteko prozesua. 
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3. Tokiko turismo-produktuen eta -zerbitzuen sorkuntza eta garapena 
- Tokiko turismo-produktu eta -zerbitzu moten analisi konparatiboa egitea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Tokiko turismo-produktuak definitzea, birdefinitzea eta garatzea. Faseak eta gauzatzea. Zerbitzuak diseinatzea eta 

garatzea. 
- Tokiko turismo-produktuak sortzeko, garatzeko eta hobetzeko proiektuak: aukera, bideragarritasuna eta gauzatze-

plana. Proiektuak finantzatzea. Proiektuen kudeaketa. 
- Tokiko turismo-produktu baten bizi-zikloaren faseak. 
- Ekimen turistikoen kudeaketa. 

4. Turismo-garapen jasangarria 
- Garapen jasangarriari buruzko sarrera: alderdi ekonomikoak, ingurumenekoak eta soziokulturalak. 
- Garapen jasangarria tokiko planifikatzaileentzat. 
- Ingurumenak garapen turistikorako duen garrantzia. Ingurumen-inpaktuak. 
- Ondare naturalaren interpretazioaren sorrera eta garapena, ondare naturala zaintzeko eta turismo-baliabide gisa 

egoki erabiltzeko tresna gisa. 
- Ingurumen-kudeaketa turismoan: energiaren eta uraren kontsumoa, hondakinen tratamendua, eta beste alderdi 

batzuk. 
- Ingurumena hobetzeko plana, kalitate-politikaren barruan. 

 

 
2.2. prestakuntza-atala 
TURISMO-PRODUKTUEN ETA -ZERBITZUEN SUSTAPENA ETA MERKATURATZEA 
 
Kodea: UF0084 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Inguruneko turismo-baliabideen eta -zerbitzuen ezaugarriekin bat datozen tokiko turismo-produktuak, -zerbitzuak eta 
-helmugak merkaturatzeko estrategiak abian jartzea eta ebaluatzea. 

EI1.1 Turismoaren merkatuko estrategiak eta banaketa-bideak deskribatzea eta aztertzea. 
EI1.2 Komunikazio-estrategiak eta haien garapen-fase bakoitzean lor daitezkeen helburuak deskribatzea eta 
baloratzea. 
EI1.3 Komunikazio-estrategiak tokiko turismo-produktuen, -zerbitzuen eta -helmugen berezitasunekin lotzea. 
EI1.4 Tokiko turismo-produktuak, -zerbitzuak eta -helmugak merkaturatzeko erabiltzen diren komunikazio-bide eta 
-tresnen erabilera justifikatzea, eta haien egokitasuna baloratzea, tokiko turismo-helmugaren, -zerbitzuaren edo 
-produktuaren arabera, komunikazio-helburuen arabera, helburu den publikoaren arabera eta eskura dauden giza 
baliabideen eta baliabide ekonomikoen arabera. 
EI1.5 Tokiko inguruneko turismo-produktuak merkaturatzeko proiektuak prestatzea, haiei buruzko informazioa eta 
merkatuaren ezagutza abiapuntutzat hartuta; Honako alderdi hauek barnean hartu beharko dituzte: 

- Banaketarako estrategiak eta bideak. 
- Produktuetara egokitutako komunikazio-ekintzak, esparru geografikoak eta helburuko publikoa. 
- Ekintzak bideratzeko komunikazio-tresnak, eta tresna horietako bakoitza erabilita aurreikusitako 

helburuen lorpen-mailaren zenbatespena. 
- Definitutako ekintzen kostuen, irismenaren eta izan litzaketen emaitzen zenbatespena. 
- Programatutako merkataritza-ekintzen eraginkortasun-maila ebaluatzeko aukera ematen duten tresnak 

eta aldagaiak, betiere helburu den publiko hartzailea eta aurreikusitako kostua kontuan izanik. 
EI1.6 Produktuak eta markak merkaturatzeko araudia identifikatzea eta interpretatzea. 

A2: Zerbitzu-marketinaren aplikazioak aztertzea, baita aplikazio horiek tokiko turismo-produktuak sortzeko eta sustatzeko 
duten garrantzia ere. 

EI2.1 Produktuen marketina eta zerbitzuen marketina bereiztea. 
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EI2.2 Turismo-produktu jakin baten sorreran, eskaintzan eta sustapenean eragina duten zerbitzuen mix-aren osagaiak 
identifikatzea. 
EI2.3 Zerbitzuen sorkuntzan fase hauek daudela justifikatzea: kontzeptualizazioa, egituratzea, merkaturatzea eta 
zerbitzua ematea. 
EI2.4 Tokiko turismo-produktuen sorreran eta sustapenean zerbitzugintza-sistemaren aplikazioak duen garrantzia 
baloratzea. 
EI2.5 Marketin mix-aren aldagai bakoitzak duen pisua eta tokiko produktuen garapenean duen garrantzia baloratzea, 
haien bizi-zikloa abiapuntu izanik. 

Edukiak: 
1. Turismo-marketina 

- Ostalaritzaren eta turismoaren sektorearen esparruan marketinaren beharra justifikatzea. 
- Eragiketa-marketina eta marketin mix-a ostalaritzaren eta turismoaren sektorean. 

• Marketin operazionala definitzea, eta oinarri dituen aldagaien ezaugarriak zehaztea: produktua/zerbitzua, 
prezioa, merkaturatzea, banaketa eta komunikazioa. 

• Aldagai horien berezitasunak tokiko turismo-produktuen diseinuan eta merkaturatzean. 

• Bizipen-, sentsazio- edo esperientzia-marketina. Bizipen-marketina definitzea, eta laugarren osagaiaren 
ezaugarriak zehaztea: bidaiaren esperientzia, bizipena eta helmugarekiko harremana. 

- Merkatuak segmentatzeko eta helburuko publikoa definitzeko prozesua. 
- Komunikazio-tresnak, tokiko turismo-produktu motaren arabera: nortasun korporatiboa, marka, publizitatea, 

argitalpenak, harreman publikoak, turismo-azokak, turismo-produktuen eskaintzaren eta bidaia-antolatzaileen 
eta/edo komunikabideen arteko topaketa profesionalak, azken kontsumitzaileari zuzendutako ekitaldiak. 

- Sustapen-ekitaldien plangintza, antolamendua eta haien komunikazio-ekintzen kontrola. 
- Marketin-plana. Bideragarritasuna eta gauzatze-plana. 
- Produktuak eta markak merkaturatzeko araudi erregulatzailea. 

2. Tokiko turismo-produktuak eta -zerbitzuak merkaturatzeko proiektuak 
- Banaketarako estrategiak eta bideak. 
- Produktu eta zerbitzuetara egokitutako komunikazio-ekintzak, esparru geografikoak eta helburuko publikoa. 
- Ekintzak bideratzeko komunikazio-tresnak, eta tresna horietako bakoitza erabilita aurreikusitako helburuen lorpen-

mailaren zenbatespena. 
- Definitutako ekintzen kostuen, irismenaren eta izan litzaketen emaitzen zenbatespena. 
- Programatutako merkataritza-ekintzen eraginkortasun-maila ebaluatzeko aukera ematen duten tresnak eta 

aldagaiak, betiere helburu den publiko hartzailea eta aurreikusitako kostua kontuan izanik. 

3. Ostalaritzaren eta turismoaren sektoreko zerbukzio-sistema 
- Zerbukzioaren teoria baterako elementuak. Sistema horren erabileraren justifikazioa eta garrantzia. 
- Turismo-produktuak sortzeko eta garatzeko zerbukzio-sistemaren aplikazioaren berezitasunak. 

4. Informazioaren teknologiak erabiltzea turismo-helmuga bat sustatzeko eta tokiko turismo-
produktuak sortzeko eta sustatzeko 

- Turismo-webguneak eta -atariak. Tipologiak eta funtzionalitateak. 
- Webguneek sarean duten kokalekua. Bilatzaileak. 
- Turismoaren arloko marketina eta merkataritza elektronikoa. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
TURISMOAREN ARLOKO INFORMAZIO- ETA BANAKETA-UNITATEEN 
KUDEAKETA 
 

Kodea: MF0268_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0268_3 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateak kudeatzea 
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Iraupena: 120 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 
TURISMOAREN ARLOKO INFORMAZIO- ETA BANAKETA-UNITATEAK 
KUDEATZEKO PROZESUAK 
 
Kodea: UF0077 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Enpresa- edo erakunde-plangintzaren funtzioa eta prozesua aztertzea, eta turismo-eskaintzaren informazio- edo 
banaketa-unitateetarako egokiak diren planak definitzea. 

EI1.1. Plangintzak enpresen administrazioaren prozesuan duen garrantzia justifikatzea. 
EI1.2 Turismo-eskaintzaren informazio- eta banaketa-unitateetarako enpresa- edo erakunde-plan mota nagusiak 
bereiztea. 
EI1.3 Enpresa edo erakundeen 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 Enpresa- edo erakunde-plangintzako kasu praktikoetan: 

- Enpresen edo entitateen plan orokor hipotetikoen esparruan finkatutako turismo-eskaintzaren informazio- 
edo banaketa-unitate baterako helburuak formulatzea. 

- Proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzea. 
- Aukera horien ondoriozko programak planteatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide 

materialak zehaztea. 
EI1.6 Baloratzea garrantzitsua dela enpresen planak aldian behin berraztertzea, turismo-eskaintzaren informazio- eta 
banaketa-unitate mota bakoitzerako kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren arabera. 

A2: Bidaia-agentzien, beste turismo-banatzaile batzuen eta turismo-informazioa emateko entitateen 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 turismo-banatzaileetako eta turismo-informazioa 
emateko entitateetako kostuen egiturak konparatzea. 
EI2.2 Kostu total unitarioak eta hainbat turismo-zerbitzu eta -produkturen salmenta-prezioekiko marjinak kalkulatzea. 
EI2.3 Aurrekontu-kudeaketa justifikatzea, plangintzari eta kontrolari lotuta dagoen enpresa-azpifuntzio gisa. 
EI2.4 Turismo-banatzaileek eta turismo-informazioa emateko entitateek gehien erabiltzen dituzten 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 Bidaia-agentzietako zenbait egoera jakinetan, 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 Bidaia-agentzietako 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. 

EI2.8 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitatearen kontrol ekonomikorako prozesuetan erantzukizun- eta 
zintzotasun-maila handiarekin esku hartzeko beharra onartzea. 
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A3: Turismoaren arloko hainbat banatzaile eta informazio-erakunde motatako eta haien barne- eta kanpo-harremanetako 
berezko antolamendu-egiturak eta egitura funtzionalak aztertzea, eta enpresa- edo erakunde-mota bakoitzerako 
antolamendu-egitura eta harreman-mota egokiak justifikatzea. 

EI3.1 Turismo-banatzaileen eta informazioa ematen duten entitate-motak sailkatzea eta haien ezaugarriak zehaztea.  
EI3.2 Antolamendu eraginkorra finkatzen duten egitura-faktoreak eta -irizpideak deskribatzea. 
EI3.3 Hainbat motatako bidaia-agentzien, beste turismo-banatzaile batzuen eta turismoaren arloko zenbait informazio-
erakunderen egiturak eta sailen arteko erlazioak konparatzea, eta sail edo erakunde bakoitzaren helburuak eta haien 
ondoriozko funtzio-banaketa identifikatzea. 
EI3.4 Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, 
informazio-mota eta zirkuituak deskribatzea. 
EI3.5 Bidaia-agentziek, beste turismo-banatzaile batzuek eta turismoaren arloko informazio-entitateek beste enpresa 
edo entitate batzuekin dituzten kanpo-harremanak deskribatzea, baita barne-harreman bereizgarriak ere. 
EI3.6 Turismo-banatzaileen eta informazio-entitateen 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 Bidaia-agentzietako eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde batzuetako lanposturik 
bereizgarrienak deskribatzea, lanbide-gaitasunei dagozkien ezaugarriak zehaztuta —lan-munduan eskatzen diren 
lorpenetan eta ahalmenetan adierazita—. 
EI3.8 Hainbat motatako turismo-banatzaileen eta turismoaren arloko informazio-entitateen kasu praktikoetan: 

- Lantaldeetako kide bakoitzaren erantzukizun-mugak, funtzioak eta zereginak definitzea. 
- Lanbide-jarduera adierazgarrienen lan-denborak zenbatestea. 

A4: Turismoaren arloko banaketa-enpresetarako eta informazio-erakundeetarako lanpostuak definitzeko eta langile egokiak 
hautatzeko metodoak aztertzea, eta kritikoki konparatzea. 

EI4.1 Unitateko langile kalifikatuei dagozkien lanpostuak definitzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea. 
EI4.2 Unitateko langile kalifikatuak hautatzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea. 

A5: Langileak integratzeko eta zuzentzeko funtzioak aztertzea, turismoaren arloko banaketa- eta informazio-unitateetan 
aplikatzeko teknikak erabiliz. 

EI5.1 Integrazio-funtzioaren helburua justifikatzea, antolamendu-funtzioaren funtzio osagarri gisa. 
EI5.2 Langileak integratzeko eta zuzentzeko hainbat egoera praktikotan: 

- Unitateari, haren antolamenduari eta irudi korporatiboari buruzko informazio laburra ematea, ikus-
entzunezko materiala erabiliz. 

- Unitateko balizko kide berrien eta zaharren arteko talde barruko komunikaziorako teknikak aplikatzea, 
eta, horretarako, aginte-eskuordetzeak simulatzea, ekimen pertsonala eta sormena sustatzea, eta 
erantzukizunak eskatzea, motibazio-neurri gisa. 

EI5.3 Erabakiak hartzeko prozesuen logika azaltzea. 
EI5.4 Erakunde bateko zuzendariaren eta buruaren irudia justifikatzea. 
EI5.5 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateei aplikatzekoak diren lantaldeak eta laneko bilerak 
zuzentzeko eta dinamizatzeko teknikak deskribatzea. 
EI5.6 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateetara atxikitako langileak motibatzeko prozesuak 
justifikatzea. 
EI5.7 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateetako kideen arteko hierarkia-erlazioen kasu praktikoetan: 

- Jarraibideak eta informazioa jasotzeko eta emateko, ideiak eta iritziak trukatzeko, zereginak esleitzeko 
eta lan-planak 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. 
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Edukiak: 

1. Turismoaren arloko informazio eta banaketako enpresetako eta entitateetako plangintza 
- Administrazio-prozesuko plangintza. 
- Plan-mota nagusiak: helburuak, estrategiak eta politikak; haien arteko erlazioak. 
- Plangintza-prozesu baten urrats logikoak, helburuak finkatzeko, erabakiak hartzeko eta bitartekoak hautatzeko 

zentzuzko ikuspegi gisa. 
- Enpresa-planen aldian behingo berrazterketa, enpresa horien kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren arabera. 

2. Turismoaren arloko banaketa- eta informazio-unitateetako aurrekontuen kudeaketa eta 
kontrola 

- Aurrekontu-kudeaketa funtsezko etapen arabera: aurreikuspena, aurrekontua eta kontrola. 
- Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateetako aurrekontuen kontzeptua eta xedea. 
- Aurrekontu-zikloaren definizioa. 
- Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateetako aurrekontu-mota bereizgarriak bereiztea eta prestatzea. 

3. Bidaia-agentzietako eta beste turismo-banatzaile batzuetako finantza-egitura 
- Finantziazio-iturriak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
- Norberaren eta besteren baliabideen arteko erlazio egokia. 
- Bidaia-agentzia eta turismo-banatzaile mota bakoitzaren arabera inbertsioak ebaluatzeko metodo nagusien alde 

onak eta txarrak. 
- Aplikazio informatikoak. 

4. Bidaia-agentzietako eta beste turismo-banatzaile batzuetako kostuen, produktibitatearen eta 
analisi ekonomikoaren ebaluazioa 

- Bidaia-agentzietako eta turismo-banatzaileetako emaitzen kontuaren egitura. 
- Enpresa-kostu espezifiko motak eta haien kalkulua. 
- Turismo-zerbitzuetako kontsumoak eta bezeroentzako arretak 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. Bidaia-agentzien eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde batzuen 
antolamendua 

- Bidaia-agentzien eta turismoaren arloko informazio-entitateen baimenei eta sailkapenari buruzko araudien 
interpretazioa. 

- Entitate horien tipologia eta sailkapena. 
- Antolamenduaren izaera eta xedea, eta beste gerentzia-funtzio batzuekiko erlazioa. 
- Turismoaren arloko informazio-entitateetako eta banaketa-enpresetako ohiko sail-banaketarako oinarrizko 

ereduak: abantailak eta eragozpenak. 
- Erakunde horien bereizgarri diren egiturak eta sailen arteko erlazioak eta kanpo-erlazioak. 
- Sail edo unitate bakoitzaren helburuak desberdintzea eta funtzioak banatzea. 
- Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, 

informazio-mota eta zirkuituak. 
- Enpresako edo entitateko langile kualifikatuei dagozkien lanpostuak definitzeko metodo nagusiak. Aplikazioak. 

6. Turismoaren arloko banaketa- eta informazio-unitateetako langileak integratzeko funtzioa 
- Definizioa eta helburuak. 
- Antolamendu-funtzioarekiko erlazioa. 
- Mendeko langileen prestakuntza-programak: analisia, konparazioa eta proposamen arrazoituak. 
- Langileen integraziora egokitutako komunikazio- eta motibazio-teknikak. Identifikazioa eta aplikazioak. 

7. Turismoaren arloko banaketa- eta informazio-unitateetako langileen zuzendaritza 
- Komunikazioa lan-erakundeetan: prozesuak eta aplikazioak. 
-  Negoziazioa lan-ingurunean: prozesuak eta aplikazioak. 
- Arazoak ebaztea eta erabakiak hartzea. 
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- Erakundeetako zuzendaritza eta gidaritza: justifikazioa eta aplikazioak. 
- Taldeen eta lan-bileren zuzendaritza eta dinamizazioa. 
- Motibazioa lan-ingurunean. 

8. Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateak kudeatzeko aplikazio informatiko 
espezifikoak 

- Motak eta konparazioa. 
- Neurrira egindako programak eta merkatuko eskaintza estandarra. 
- Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateak kudeatzeko programa integralen aplikazioa. 

 
 
3.2. prestakuntza-atala 
OSTALARITZAKO ETA TURISMOKO KALITATEA KUDEATZEKO PROZESUAK 
 
Kodea: UF0049 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 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, kalitate-
ezaugarririk 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. 

- 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. 
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- Produkzioaren edo zerbitzuaren laginketak eta kontrolean erabiltzen diren metodo, tresneria eta lanabes 
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. 
- 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. 
- Ekoizpen- eta zerbitzu-prozesuak. Kalitatea egiaztatzea. 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. 
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4. prestakuntza-modulua 
TURISMORAKO INGELES PROFESIONALA 
 

Kodea: MF1057_2 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1057_2 Turismo-jardueretan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile 

independente mailarekin 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Turismo-jardueraren esparruan bezeroek eta hornitzaileek ingelesez abiadura normalean adierazitako zailtasun 
ertaineko ahozko mezuak interpretatzea. 

EI1.1 Ingelesez emandako ahozko mezuen alderdi orokorrak interpretatzea, eta zehaztasunez ulertzea ezagutzea 
mezuaren xedea honako lan-egoera hauetan: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen 
bitartean eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 

informazioa eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
EI1.2 Lan-egoera simulatuetan ingelesez emandako ahozko mezuak oro har interpretatzea, komunikazioan eragina 
izan dezaketen baldintzetan: 

- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa, mezu grabatua eta megafonia. 
- Komunikazio formala edo informala. Hitzezkoak ez diren alderdiak. 
- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak eta doinuak. 

- Ahoskeraren garbitasuna. Inguruko zarata, interferentziak eta distortsioak. 

A2: Turismo-jardueraren esparruan erabiltzen diren edo jasotzen diren mezu eta dokumentu ingelesez idatzien artean 
nolabaiteko zailtasuna dutenen alderdi orokorrak interpretatzea, eta funtsezko informazioa ateratzea. 

EI2.1 Jasotako edo erabilitako ingelesezko mezuak, jarraibideak eta dokumentuak oro har interpretatzea, eta haien 
xedea zehaztasunez ezagutzea honako lanbide-egoera hauetan: 

- Turismo-jarduerako makineriaren, ekipamenduen edo tresnen eskuliburuak kontsultatzean. 
- Aplikazio informatiko baten eskuliburuak kontsultatzean. 
- Informazioa eskatzean eta erreserbak eta eskaerak egitean. 
- Mezuak, gutunak, faxak eta mezu elektronikoak irakurtzean. 
- Helmugei, zerbitzuei eta prezioei buruzko informazioa jasotzean. 

EI2.2 Lan-egoera simulatuetan ingelesez emandako idatzizko mezuak oro har interpretatzea, komunikazioan eragina 
izan dezaketen baldintzetan: 

- Komunikazio-kanala (faxa, posta elektronikoa edo gutuna). 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Grafia eskasa. 
- Kalitate txarreko inprimatzea. 
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A3: Zailtasun ertaineko ahozko mezuak hitz-jarioz sortzea ingelesez, turismoaren lanbide-testuinguruaren esparruan. 
EI3.1 Ikasitako ingelesezko kortesia-formulak eta perpaus konplexuak hiztegi zabala erabiliz eta hitz-jarioz, argi eta 
zuzen ahoskatuz adieraztea, honako lan-egoera hauetan: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen 
bitartean eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 

informazioa eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen 

artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
- Turismo-kalitateko sistemak ezartzeko informazioa eta prestakuntza eskaintzean. 

EI3.2 Ahozko mezuak argi eta koherentziaz sortzea, eta, simulatutako lan-egoera batean, komunikazioan eragina izan 
dezaketen baldintzetara egokitzea mezu-mota eta erregistroa. Baldintza horien artean daude: 

- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa. 
- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 
- Inguruko zarata edo interferentziak. 
- Komunikaziorako dagoen denbora. 

A4: Gramatikari eta ortografiari dagokionez zuzenak diren dokumentuak idaztea ingelesez, turismoaren lanbide-esparruko 
hiztegi zabala erabiliz. 

EI4.1 Gramatikari eta ortografiari dagokionez zuzenak diren eta hiztegi zabala erabiltzen duten mezuak eta 
jarraibideak idaztea ingelesez, honako lan-egoera hauetan: 

- Ekitaldi bateko bezeroentzako oharretan. 
- Bidaia-agentzia baten kudeaketarekin eta merkaturatzearekin lotutako dokumentuetan. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoen erreserbak eta salmentak egitean. 
- Bezeroen edo sektoreko profesionalen informazio-eskariei idatziz erantzutean. 
- Erreserbak idatziz kudeatzean eta zerbitzuak idatziz berrestean. 
- Erreklamazioak eta kexak idatziz ebaztean. 
- Txostenak idaztean. 
- Bezeroei, hornitzaileei eta sektoreko profesionalei informazioa idatziz eskatzean. 
- Jatetxe-arloko ekitaldiei buruzko oinarrizko informazioa ematean, hala nola data, lekua eta prezioa. 
- Bezeroentzako interes orokorrekoa den informazioa idaztean, hala nola ordutegiak, datak eta oharrak. 

EI4.2 Gramatikari eta ortografiari dagokionez zuzenak diren mezuak eta jarraibideak idaztea ingelesez, eta, 
simulatutako lan-egoera batean, komunikazioan eragina duten baldintzetara egokitzea mezua, euskarria eta bidea. 
Baldintza horien artean daude: 

- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Mezuaren hartzaileen ezaugarriak. 
- Inprimatzearen edo grafiaren kalitatea. 

A5: Solaskide batekin edo batzuekin ingeles estandarrean hitz egitea, turismo-zerbitzuetako egoera formaletan eta 
informaletan, zailtasun ertaineko mezuak arin adieraziz eta ulertuz. 

EI5.1 Solaskide batekin edo batzuekin ingelesez interakzioan aritzea, zenbait lan-egoeratan, hala nola: 
- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 

garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen 
bitartean eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, ezustekoak eta hutsuneak konpontzean. 
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- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 

informazioa eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen 

artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
EI5.2 Komunikazioan eragina duten baldintzetan, ingelesezko interakzio-egoerak bideratzea. Baldintza horien artean 
daude: 

- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa. 
- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 
- Argitasuna ahoskatzean, eta zenbait doinu. 
- Ostalaritza eta turismoko establezimenduetan, garraioetan, parke tematikoetan eta aisialdiko eta 

biltzarretako guneetan ohikoak diren inguruko zaratak edo interferentziak. 
- Komunikaziorako dagoen denbora. 

Edukiak: 
1. Turismo-zerbitzuak ingelesez merkaturatzea eta kudeatzea 

- Turismo-zerbitzuak aurkeztea: produktuen edo zerbitzuen ezaugarriak, neurriak, zerbitzu erantsiak, ordaintzeko 
baldintzak, salmenta osteko zerbitzuak eta abar. 

- Helmugen edo turismo-zerbitzuen erreserbak kudeatzea. 
- Turismo-zerbitzu bat merkaturatzeko txartelak, bonuak eta bestelako dokumentuak egitea. 
- Turismo-zerbitzugintzaren sektoreko profesionalekin eta hornitzaileekin negoziatzea. 
- Hotel-establezimendu bateko logelen eta beste zerbitzu batzuen erreserbak kudeatzea. 
- Hotel-establezimendu bat merkaturatzeko eta kudeatzeko dokumentuak betetzea. 

2. Turismo-informazioa ingelesez ematea 
- Turismo-informazioko zentroen artean edo sareen artean informazioa trukatzeko edo lagatzeko aukera eskatzea. 
- Zerbitzu-hornitzaileei, prezioei eta tarifei buruzko informazioa kudeatzea, eta informazio hori bezeroei ematea. 
- Turismo-helmugei, ibilbideei, baldintza meteorologikoei, inguruneari eta aisialdi-aukerei buruzko informazio 

orokorra ematea bezeroari. 
- Zonako baliabide naturalen, kirol- eta aisia-jardueren eta ibilbideen zerrenda egitea, eta haien kokalekua, 

distantzia, datak, garraiobideak edo iristeko moduak, erabili beharreko denbora eta irekitzeko eta ixteko ordutegiak 
zehaztea. 

- Ingurunean eta han egiten diren aisialdi-jardueretan eragina duen ingurumen-legeriari buruzko informazioa. 
- Erabilitako ingurumen-baliabideen kontserbazioan sentsibilizatzea bezeroak. 
- Turismo-ostatu baten zerbitzuen gainean bezeroek duten gogobetetasunari buruzko informazioa biltzea. 

3. Turismo-zerbitzuetako bezeroentzako arreta ingelesez 
- Turismo-zerbitzuetako bezeroekiko harremanetarako berariazko terminologia. 
- Turismo-zerbitzuetako bezeroei edo kontsumitzaileei arreta emateko ohiko egiturak eta erabilerak: ohiko agurrak, 

aurkezpenak eta kortesia-formulak. 
- Estilo formala eta informala bereiztea ahozko eta idatzizko turismo-komunikazioan. 
- Bezeroen edo kontsumitzaileen erreklamazioen edo kexen tratamendua: bezeroen erreklamazioetan eta kexetan 

ohikoak diren egoerak. 
- Bezeroei arin eta naturaltasunez arreta emateko eta haien erreklamazioak bideratzeko egoeren simulazioak. 
- Istripuren bat izan duten pertsonekin komunikatzea eta haiei arreta ematea. 
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5. prestakuntza-modulua 
TOKIKO TURISMOA SUSTATZEKO ETA BISITARIA INFORMATZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0020 

 

Iraupena: 120 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Tokiko inguruari buruzko turismo-informazio interesgarria lortzen laguntzea, eta lortutako informazioa ebaluatzea, 

hautatzea eta bezeroen beharretara egokitzea, bezero-motaren arabera. 
EI1.2 Datuak biltzeko eta eguneratzeko metodoak aplikatzea. 
EI1.3 Informazio-tratamendurako metodoak aplikatzea, informazioa jaso behar duen publikoari egokitzeko. 
EI1.4 Turismo-informazioko zentroen artean eta sareen artean turismo-informazioa eskatzeko eta emateko 
formularioak egitea. 
EI1.5 Informazioa lortzeko zenbait egoeratan, lortutako informazioa ebaluatzea eta hautatzea, eta bezero izan 
litezkeenen beharretara egokitzea. 

A2: Informazioa, dokumentazioa eta jarduera-programak kudeatzeko prozedurak aplikatzea, aldez aurretik finkatutako 
helburuak lortzeko baliagarriak izateko moduan. 

EI2.1 Turismo-informazioko zentro edo zerbitzu baten dokumentuak betetzea. 
EI2.2 Informazioa erregistratzen, artxibatzen eta eguneratzen laguntzea. 
EI2.3 Publiko-segmentu ohikoenetara egokitutako turismo-argitalpen sinplean egiten laguntzea. 
EI2.4 Informazioa hedatzeko eta transmititzeko eta Internet bidezko kontsultak leialtzeko prozedurak aplikatzea. 
EI2.6 Jardueren jarraipena eta kontrola egiteko beharrezko datuak biltzea. 

A3: Turismo-informazioko zerbitzuetan edo zentroetan sortu ohi diren informazio-eskaerei, kexei eta erreklamazioei 
erantzuteko teknikak aplikatzea, eta haiek modurik egokienean ebaztea. 

EI3.1 Turismo-informazioa edo interes orokorreko informazioa egoeren arabera identifikatzea, hautatzea eta 
aztertzea. 
EI3.2 Solaskideen eskaeren arabera eta haien profilaren eta interesen arabera hautatzea eta transmititzea 
informazioa, kasuan-kasurako bitartekorik egokienak erabiliz. 
EI3.3 Informazioa jasotzea eta erabiltzaileei ematea, egoeraren araberako jarrera hartuz eta komunikazio-estilorik eta 
kortesia-araurik egokienak aplikatuz. 
EI3.4 Emandako eta jasotako mezua ulertu dela ziurtatzea, eta solaskidearekiko enpatia azaltzea. 
EI3.5 Kexak eta erreklamazioak aurkezten diren egoeretan, informazioa eta aholkuak ematea, eta adierazgarrienak 
erregistratzea, etorkizunean erabili ahal izan daitezen, egokiak badira. 

A4: Tokiko esparru jakin batean bertako turismo-produktuak sortzeko eta garatzeko aukerak detektatzea ahalbidetuko duen 
turismo-ahalmena ebaluatzen laguntzea. 

EI4.1 Zona jakin batzuetako baliabideak, zerbitzuak eta azpiegiturak identifikatzea eta inbentariatzea, hala badagokie. 
EI4.2 Jardun-esparru jakin batean garatutako turismo-produktuen posizionamendua aztertzea. 
EI4.3 Jardun-esparru jakin batean turismo-produktu batek zer turismo-ahalmen duen eta zer posizionamendu izan 
dezakeen jakiteko aukera emango duten analisi-metodoak aplikatzea. 

A5: Tokiko inguruneetan turismo-produktuak eta -zerbitzuak sortzeko, hobetzeko eta garatzeko estrategiak abian jartzen 
laguntzea, kontuan izanik eremuaren turismo-ahalmena, egungo eskaera, izan litekeen eskaera eta ingurumen-babesa. 

EI5.1 Tokiko turismo-produktuen —gaur egungoen eta etor litezkeenen— osagaiak (baliabideak, turismo-zerbitzuen 
oinarrizko eskaintza eta eskaintza osagarriak) inbentariatzea eta katalogatzea, betiere egin ahal izateko moduan eta 
sustatzeko ahalmen egokia izateko moduan. 
E5.3 Tokiko esparruetan turismo-produktuak eta -zerbitzuak sortzeko, hobetzeko eta garatzeko proiektuak egiten 
laguntzea, eta, horretarako, zonaren turismo-ahalmena eta gaur egungo eskariaren eta etor litekeenaren ezaugarriak 
aztertzea. 
EI5.5 Sustapen-estrategia egokiak proposatzea, turismo-produktu edo -zerbitzu motaren arabera. 
EI5.6 Definitutako turismo-produktuak eta -zerbitzuak garatzeko ekintza egokien denbora-programazioa proposatzea. 
EI5.7 Jarduerak programatzean, garapen jasangarriaren eta ingurumen-babesaren printzipioak aplikatzea. 
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A6: Inguruneko turismo-baliabideen eta -zerbitzuen ezaugarriekin bat datozen tokiko turismo-produktuak, -zerbitzuak eta 
-helmugak merkaturatzeko estrategiak abian jartzea. 

EI6.1 Tokiko inguruneko turismo-produktuak merkaturatzeko proiektuetan laguntzea, haiei buruzko informazioa eta 
merkatuaren ezagutza abiapuntutzat hartuta. 
EI6.2 Merkataritza-ekintzen garapenean laguntzea. 

A7: Unitatearen aurrekontuak kudeatzen eta kontrolatzen laguntzea, kostuak identifikatuz, aurrekontu ekonomikoak aztertuz 
eta helburuak lortzeko jardun-plan egokiak definituz. 

EI7.1 Finkatutako aldien esparruan jarduteko programak ezartzeko aurrekontu ekonomikoak nola egiten diren 
aztertzea. 
EI7.2 Baliabideen kostuak zehazten laguntzea. 
EI7.3 Ustiapenaren lokagunea eta ekoizpen-mailak kalkulatzen laguntzea. 
EI7.3 Aurrekontu-kudeaketan eta -kontrolean laguntzea, dagozkien aurrekontu-aurreikuspenak eta lortutako emaitza 
errealak abiapuntutzat hartuta. 
EI7.4 Helburuak planifikatzeko eta formulatzeko prozesua aztertzea, helburu horiek lortzeko jardun-aukerarik 
egokienak kontuan izanik. 
EI7.5 Aukera horien ondoriozko programen planteamendua eta beharrezko giza baliabideen eta baliabide materialen 
zehaztapena aztertzea. 

A8: Turismo-informazioko unitateetan erabiltzen diren langileak integratzeko eta zuzentzeko tekniken erabilera aztertzea. 
EI8.1 Jarraibideak eta informazioa jasotzeko eta emateko, ideiak eta iritziak trukatzeko, zereginak esleitzeko eta lan-
planak koordinatzeko komunikazio-teknika egokiak eraginkortasunez erabiltzen diren aztertzea. 
EI8.2 Sortzen diren gatazketan esku hartzen dela zaintzea; 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. 
EI8.3 Aztertzea gidaritza nola gauzatzen den eraginkortasunez, hau da, egoera bakoitzean estilorik egokiena hartuz, 
lantaldeak zuzenduz eta taldearen beharrak integratuz eta koordinatuz, aurrez finkatutako helburuen, politiken edo 
jarraibideen esparruan. 
EI8.4 Lan-bileretan parte hartzea; modu aktiboan esku hartzea edo parte-hartzaileen esku-hartzea lortzea, eta 
bileraren xedearen arabera jardutea.  
EI8.5 Langileak integratzeko hainbat egoeratan: 

- Langile berriak bete beharreko lanpostuen arabera nola esleitzen eta integratzen diren aztertzea, eta 
lanpostuetara egokitzeko aldi jakin bat ematen zaien aztertzea. 

- Langile bakoitzak bete beharreko eragiketa eta prozesurik adierazgarrienak aztertzea, eta jardun 
profesionalaren eta haren emaitzen ebaluazio-irizpideak identifikatzea. 

- Saileko kide berrien eta zaharren arteko talde barruko komunikaziorako teknikak aplikatzen diren 
aztertzea, eta aginte-eskuordetzeak detektatzea, eta ekimen pertsonala eta sormena, motibazio-neurri 
gisa, nola sustatzen diren ikustea. 

A9: Turismo-informazioko unitateen zenbait zerbitzu eta produkturen kalitate-kontrolak egiten laguntzea, eta lortutako 
emaitzak ebaluatzen laguntzea. 

EI9.1 Norberaren lanpostuan kalitate-helburuei dagokienez eragina duten datuak erregistratzen laguntzea, finkatutako 
ereduen eta estandarren arabera betetzen direla egiaztatzeko. 
EI9.2 Itxuraz zerbitzuaren ahulezia erakuts lezaketen egoerak detektatzen laguntzea, haien inguruko egiazko 
informazioa emango duten sistemetan sartzeko. 
EI9.3 Datuak eta proposamenak biltzeko inkestak egiten laguntzea. 
EI9.4 Datuak biltzen eta dagozkien erregistroetan eta adierazleetan sartzen laguntzea. 
EI9.5 Izan litezkeen ahuleziak detektatzeko ondorioak ezartzen laguntzea, eta desbideratzen kausak identifikatzen 
laguntzea. 
EI9.6 Ekintza prebentiboen eta zuzentzaileen proposamenetan laguntzea.  
EI9.7 Kexei eta erreklamazioei arreta eta konponbidea emateko prozedurak aplikatzen laguntzea, indarrean dagoen 
arlo horretako araudia identifikatuz, eta adierazleen erregistroa eta datuak hartzeko orriak betetzea. 
EI9.8 Langileek kalitate-kudeaketan parte hartu beharra aintzat hartzea, emaitza hobeak lortzen laguntzen duen eta 
zerbitzuen erabiltzaileen gogobetetasuna areagotzen duen faktore gisa. 

A10: Solaskide batekin edo batzuekin ingeles estandarrean hitz egitea, turismo-zerbitzuetako egoera formaletan eta 
informaletan, zailtasun ertaineko mezuak arin adieraziz eta ulertuz. 

EI10.1 Solaskide batekin edo batzuekin ingelesez interakzioan aritzea, zenbait lan-egoeratan, hala nola: 
- Turismo-informazioko bulegoetan bezeroari zuzenean arreta ematean. 
- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, ezustekoak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak ebaztean. 
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- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 
informazioa eta aholkuak ematean. 

- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazio anitza eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Erreserbak eta beste zerbitzu batzuk kudeatzean. Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak 

berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen 

artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Zerbitzugintza, elkarlana edo kontratazioa bezeroekin edo sektoreko profesionalekin negoziatzean. 

EI10.2 Komunikazioan eragina duten baldintzetan, ingelesezko interakzio-egoerak bideratzea. Baldintza horien artean 
daude: 

- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa. 
- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 
- Argitasuna ahoskatzean, eta zenbait doinu. 
- Ostalaritza eta turismoko establezimenduetan, garraioetan, parke tematikoetan eta aisialdiko eta 

biltzarretako guneetan ohikoak diren inguruko zaratak edo interferentziak. 
- Komunikaziorako dagoen denbora. 

A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI11.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI11.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI11.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI11.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI11.6 Arriskuak prebenitzeko, osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

Edukiak: 
1. Turismo-informazioko iturriak 

- Turismo-informazioko iturrien identifikazioa, balorazioa eta sailkapena. 
- Informazioa aztertzeko, kontrastatzeko eta artxibatzeko metodologien erabilera. 
- Hainbat artxibatze-sistema maneiatzea: datu-bankuak eta datu-baseak. 
- Informazioa eguneratzeko eta kostuak zenbatesteko prozedurak aplikatzea. 
- Zentroen eta sareen artean informazioa trukatzea. 
- Enpresaren barruan informazioa banatzen laguntzea. 
- Turismo-informazioko zentroan informazioaren teknologiak maneiatzea. 

2. Kultura- eta natura-ondarearen informazioa eta interpretazioa 
- Turismo-helmugako baliabideak eta zerbitzuak aztertzea. 
- Informazioa banatzeko euskarrietara eta bideetara egokitzea: Arreta pertsonala, telefono bidezkoa eta 

elektronikoa. Zentroko autoinformazio-puntuak. Webguneak (estatikoak, web 2.0…). Turismo-argitalpenak.  
- Hartzaile izango diren taldeen edo turisten arabera egokitzea informazioa. 
- Turismo-informazioa ingelesera itzultzea. 
- Informazioa merkatu-hobien arabera egokitzea. 

3. Turismo-informazioko zerbitzuetako eta zentroetako baliabide materialak 
- Turismo-informazioko zentroetako eta zerbitzuetako informatika erabiltzea. 
- Erreserba-zentralak eta erreserba-sistema automatizatuak maneiatzea. 
- Sustapen- eta informazio-materialak eta -argitalpenak hainbat euskarritan ekoizten laguntzea. Tipologia, diseinua 

eta prestaketa. 

4. Turismo-bulegoetako kudeaketa administratiboa 
- Turismo-informazioko zentro edo zerbitzu batean beharrezkoak diren dokumentuak betetzea. 
- Iradokizunak, erreklamazioak eta kexak aurkezten diren egoeretan informazioa eta aholkuak ematea. 
- Kontrol estatistikoan laguntzea. 
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5. Turistari orientabideak eta laguntza ematea 
- Harrera-teknikak eta gizarte-trebetasunak aplikatzea turismo-informazioko zerbitzuan. 
- Ahozko komunikazioa. 
- Ahozkoa ez den komunikazioa. 
- Protokoloko eta irudi pertsonaleko teknikak aplikatzea. 
- Arreta eta harrera pertsonalizatua egitea. 
- Informazioa egonaldiaren iraupenera eta kontsumora, bidaia-itxaropenetara eta bezeroen tipologiara egokitzea. 
- Arreta-denborak kudeatzea. 
- Aurrez aurre egiten ez diren eskaeren arreta: posta, posta elektronikoa eta informazioaren teknologien ondoriozko 

beste formula batzuk. 
- Telefono bidezko arreta. 
- Turismo-zerbitzuetarako eta -estatistiketarako datu interesgarriak lortzen laguntzea. 

6. Tokiko turismo-produktuen eta -zerbitzuen sorkuntza eta garapena 
- Tokiko turismo-produktuak definitzen, birdefinitzen eta garatzen laguntzea. 
- Proiektuak kudeatzen laguntzea. 

7. Merkaturatze turistikoa 
- Merkatuak segmentatzeko eta helburuko publikoa definitzeko prozesuan laguntzea eta proposamenak egitea. 
- Sustapen-ekitaldien plangintza, antolamendua eta haien komunikazio-ekintzen kontrola egiten laguntzea. 

8. Informazioaren teknologiak erabiltzea turismo-helmuga bat sustatzeko eta tokiko turismo-
produktuak sortzeko eta sustatzeko 

- Helmugako turismoaren arloko webgunea eguneratzen laguntzea. 
- Marketin elektronikoko ekintzetan laguntzea. 

9. Bidaia-agentzietako eta turismo-banaketa eta -informazioko enpresa eta entitateetako 
arloetarako eta sailetarako planak definitzea 

- Turismo-banaketa eta -informazioko arlo, enpresa edo entitate baterako helburuak formulatzea, enpresaren edo 
entitatearen plan orokorren esparruan. 

- Plan batean proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzea. 
- Planifikatutako ekintzen ondoriozko programak prestatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide 

materialak zehaztea. 

10. Bidaia-agentzietako eta turismoaren arloko banaketa- eta informazio-unitateetako 
aurrekontuen kudeaketa eta kontrola 

- Kostu total unitarioak eta salmenta-prezioekiko marjinak kalkulatzea. 
- Jardun-programak ezartzeko aurrekontu ekonomikoak egitea. 
- Baliabideen kostuak zehaztea. 
- Ustiapenaren lokagunea eta produktibitate-mailak kalkulatzea. 
- Desbideratzeak kalkulatzea, eta haiek agertzearen kausak eta sortzen dituzten ondorioak analizatzea. 
- Irtenbide alternatiboak proposatzea, eta aurrekontuen jarraipena eta kontrola egiteko metodoak ezartzea. 

11. Bidaia-agentzien eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde batzuen 
antolamendu-egituren eta egitura funtzionalen diseinua 

- Bidaia-agentzien eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde batzuen egiturarako eta sailen 
arteko erlazioetarako organigrama alternatiboak proposatzea. 

- Bidaia-agentzien eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde batzuen lantaldeetako kide 
bakoitzaren erantzukizunen, funtzioen eta zereginen mugak definitzea. 

- Bidaia-agentzietako eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde batzuetako jarduera 
profesionaletako lan-denborak zenbatestea. 

12. Bidaia-agentzietako eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde 
batzuetako langileen zuzendaritza eta integrazioa 

- Jarraibideak eta informazioa jasotzea eta ematea. 
- Zereginen esleipena eta lan-planak aztertzea. 
- Lantaldean sortutako gatazkak negoziazioaren eta parte-hartzearen bidez konpontzeko modua aztertzea. 
- Lantaldeak zuzentzen laguntzea, taldearen beharrak aurrez finkatutako helburuen, politiken edo jarraibideen 

esparruan integratuz eta koordinatuz. 
- Lan-bileretan parte hartzea. 
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- Langile berri bati establezimenduan harrera egiteko eskuliburua azaltzea.  
- Langile berriei lanpostuetara egokitzeko aldi jakin bat —bete beharreko lanpostuen araberakoa— esleitzen 

laguntzea. 
- Langile bakoitzak bete beharreko eragiketa eta prozesurik adierazgarrienak eta jardun profesionalaren eta haren 

emaitzen ebaluazio-irizpideak idaztea eta azaltzea. 
- Sailean aurretik dauden kideen eta kide berrien arteko talde barruko komunikazioa. 

13. Bidaia-agentzietako eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde 
batzuetan kalitate-sistemak inplementatzea eta kudeatzea 

- Enpresan kalitate-sistema bat ezartzeko proposamena egitea. 
- Enpresan aplikatutako kalitate-arauen funtsezko faktoreak eta oztopoak identifikatzea. 
- Bezeroek adierazleekiko duten gogobetetasun-maila neurtzeko aukera emango duten galdetegi sinpleak 

prestatzea. 
- Kalitaterik ezaren kausak finkatzeko eta aztertzeko oinarrizko erremintak aplikatzea. 
- Ezarritako kalitate-sistemaren dokumentazioa eta informazioa kudeatzea, eta beharrezko erregistroak eta 

aplikatzekoa den prozedura zehaztea. 

14. Turismo-zerbitzuetako egoeretan ingeles estandarrean komunikatzea 
- Bidaia-agentzietako eta turismo-bulegoetako bezeroei ingelesez zuzenean arreta ematea, haiek iristen direnean, 

egonaldiak irauten duen bitartean eta egonaldia amaitzean 
- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, ezustekoak eta hutsuneak ingelesez konpontzea. 
- Erreklamazioak eta kexak ingelesez ebaztea. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko informazioa eta 

aholkuak ingelesez ematea. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean ingelesez erantzutea. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei ingelesez arreta ematea. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak ingelesez kudeatzea. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak ingelesez berrestea. 
- Bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen artean ingelesez sustatzea. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak ingelesez 

negoziatzea. 
- Ingelesez komunikatzea aurrez aurre edo telefono bidez. 
- Ingelesez komunikatzea egoera formaletan eta informaletan. 
- Ingelesez hizkuntzaren erabileraren arloko ohituren arabera komunikatzea. 
- Ingelesez solaskideen kopuruaren eta haien ezaugarrien arabera komunikatzea.  
- Ingelesez komunikatzea, argi ahoskatuta, eta hainbat doinu interpretatzea. 
- Ingelesez komunikatzea inguruneko zarata edo interferentziak dauden egoeretan. 
- Dagoen denbora kontuan izanik komunikatzea ingelesez. 

15. 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-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1074_3 
Turismo-informazioa. 

• Turismoan diplomaduna; 

• Turismo-merkaturatzeko eta -informazioko 
goi-mailako teknikaria 

•  Ostalaritza eta turismoa lanbide-arloko 

turismoaren lanbide-eremuko 

profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila. 

2 urte 4 urte 

MF1075_3 
Tokiko turismo-produktuak 
eta -zerbitzuak 

• Turismoan diplomaduna; 

• Turismo-merkaturatzeko eta -informazioko 
goi-mailako teknikaria 

•  Ostalaritza eta turismoa lanbide-arloko 

turismoaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila. 

2 urte 4 urte  

MF0268_3 
Turismoaren arloko 
informazio- eta banaketa-
unitateen kudeaketa 

• Enpresen Administrazio eta 

• Zuzendaritzan lizentziaduna; 

• Zientzia aktuarial eta finantzarioetan 

• lizentziaduna; 

• Ekonomian lizentziaduna; 

• Turismoan diplomaduna; 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna; 

2 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioaren 
baldintza 

MF1057_2 
Turismorako ingeles 
profesionala 

• Ingeles Filologian lizentziaduna. 

• Itzulpengintzan eta Interpretazioan 
lizentziaduna. 

• Honako prestakuntza osagarri hau duen 
goi-mailako edozein titulu: Hizkuntza 
Eskola Ofizialak ematen dituen 
hizkuntzetako gaitasun-agiriak. 

• Honako prestakuntza osagarri hau duen 
unibertsitateko goi-mailako edozein 
titulazio: dagokion hizkuntzako 
lizentziatura lortzeko ikasketen ziklo bat, 
eta aurreko atalean aipatutako ikasketa 
osagarriak. 

1 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioaren 
baldintza 

 

 
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. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Hizkuntzen ikasgela 45 60 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X  

Hizkuntzen ikasgela    X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

---- Espezialitateko software espezifikoa 

---- Errotuladorez idazteko 2 arbel 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Orri birakariak 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Hizkuntzen ikasgela 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Proiektagailua 

---- Ingelesa ikasteko programak informatikoak 

---- Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak 

---- Hiztegi elebidunak. 
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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. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin 
behar dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

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



 

 



 

 

 


