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IZENA
JATETXE-ARLOKO ZUZENDARITZA

KODEA
HOTR0309

LANBIDE-ARLOA
Ostalaritza eta Turismoa

LANBIDE-EREMUA
Jatetxe-arloa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
HOT331_3 Jatetxe-arloko zuzendaritza (1700/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Jatetxe bateko edo elikagaien eta edarien ekoizpen- eta zerbitzu-unitate bateko jarduerak zuzentzea eta kudeatzea, jatetxe
edo unitate horietako prozesuak definitzea eta gainbegiratzea, eta baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatzea
unitatearen errentagarritasun handiena lortzeko; hori guztia zerbitzuaren kalitate eta bezeroarentzako arreta onena eskainiz
eta, behar izanez gero, ingelesez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC1097_3: Jatetxe-arloko ekoizpen-unitate bat zuzentzea eta kudeatzea.
UC1098_3: Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak definitzea eta planifikatzea.
UC1064_3: Jatetxe-arloko hornikuntza-prozesuak kudeatzea.
UC1099_3: Jatetxe-arloko establezimendu baten kudeaketa ekonomiko-finantzarioa egitea.
UC1100_3: Jatetxe-arloko kalitatea, ingurumena eta segurtasuna kudeatzea.
UC1101_3: Jatetxe-arloko eskaintzak diseinatzea eta merkaturatzea.
UC1102_3: Catering-logistika kudeatzea.
UC1051_2: Jatetxe-arloko zerbitzuetan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile independente mailarekin.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Jatetxe tradizionalen arloko enpresa handi, ertain zein txikietan, moderno eta catering-zerbitzukoetan, egiten du lan,
hezkuntza-sektoreko, osasun-sektoreko edo gizarte-zerbitzuen sektoreko establezimendu pribatuetan, normalean,
baina baita pribatuetan ere. Langileak norbere edo besteren kontura lan egin dezake, eta dagozkion funtzioak bere
kasa egiten ditu, edo jatetxe-arloko zuzendariaren agindupean edo establezimenduko zuzendariaren agindupean,
ekoizpen-unitatea ekoizpen- eta zerbitzu-egitura zabalago baten parte denean.

Ekoizpen-sektoreak
Prestakuntza hau ostalaritza-sektorean eta haren esparruan sartzen da, jatetxe-arloko eta ostalaritzako
azpisektoreetan.
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Lanbide edo lanpostu aipagarriak
1421.1029 Hamar langileko edo gehiagoko jatetxeko zuzendariak.
1421.1038 Hamar langile baino gutxiagoko jatetxeko eta antzeko establezimenduko gerenteak.
5110.1082 Catering-ikuskatzaileak.
Jatetxeko gerenteak edo zuzendariak.
Jatetxeko atal jakin bateko nagusiak.
Elikagai- eta edari-zuzendariak.
Catering-nagusiak.
Catering-eragiketetako nagusiak.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF1097_3
Jatetxe-arloko ekoizpen-unitateen
administrazioa

150

MF1098_3 (ZEHARKAKOA)
Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen diseinua

60

MF1064_3 (ZEHARKAKOA)
Jatetxe-arloko hornikuntza

90

MF1099_3
Jatetxe-arloko establezimenduen prozesu
ekonomiko-finantzarioak

150

MF1100_3
Jatetxe-arloko kalitatea, segurtasuna eta
ingurumen-babesa

60

MF1101_3
Jatetxe-arloko eskaintzen diseinua eta
merkaturatzea

90

MF1102_3 Catering-logistika

60

MF1051_2 (ZEHARKAKOA)
Ingeles profesionala jatetxe-arloko
zerbitzuetarako

90

MP0226
Jatetxe-arloko zuzendaritzako lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

830

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF1089: Jatetxe-arloko proiektuaren
kudeaketa

90

UF1090: Jatetxe-arloko zuzendaritza
eta giza baliabideak

60

UF1091: Jatetxe-arloko kontabilitateeta finantza-kontuak

60

UF1092: Jatetxe-arloko kudeaketa eta
kontrola

90
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1. gaitasun-atala:
JATETXE-ARLOKO EKOIZPEN-UNITATE BAT ZUZENTZEA ETA
KUDEATZEA
Kodea: UC1097_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Elikagaien eta edarien ekoizpen- eta zerbitzu-negozio baten oinarrizko ildoak ezartzea, haien inguruan proiektu
bideragarriak definitzeko.
BI1.1 Proiektuaren oinarrizko ideia eta ezaugarriak identifikatzen dira, proiektua aztertu aurretik.
BI1.2 Helburuko merkatua eta publikoa aztertzen dira, inguruneak izan ditzakeen indarguneak ezagutzeko eta
inbertsioa egin aurreko pauso gisa.
BI1.3 Produktuak proiektuan definitzen dira, negozio-plana zehazteko.
BI1.4 Proiektua osatzen duten arloetako ekipamendua egin beharreko inbertsioa zehazteko identifikatzen da.
BI1.5 Inbertsio-beharrak kalkulatzen dira, finantziazio-iturriak zehazteko.
BI1.6 Lege-betekizunak eta irisgarritasun- eta ergonomia-irizpide gomendagarrienak aintzat hartuz definitzen da
ekoizpen-unitatearen antolamendu fisikoa.
BI1.7 Diru-sarreren eta kostuen egitura zehazten da, negozio-planaren bideragarritasun ekonomikoa ebaluatzeko.
LB2: Helburu eta plan bideragarriak proposatzea norberaren ardurapeko jatetxe-arloko establezimendu, atal edo
sailarentzat, planak eta helburuak enpresaren planifikazio orokorrean integra daitezen.
BI2.1 Enpresaren plan orokorrak eta jarduera-eremua ezagutzen dira, haiek lortzeko jarduerak diseinatzeko.
BI2.2 Norberaren ardurapeko establezimendu, atal edo sailaren helburu zehatzak definitzen dira, nagusiei
proposatzeko.
BI2.3 Jardun-aukerak identifikatzen eta ebaluatzen dira, eta finkatutako helburuetarako egokienak direnak
hautatzen dira, baliabideen eskuragarritasuna eta enpresaren ezaugarriak kontuan izanik.
BI2.4 Planak eta ekintzak adierazten eta kuantifikatzen dira, norberaren ardurapeko atalean finkatutako helburuak
lortzeko bideragarriak diren ebaluatzeko.
LB3: Norberaren ardurapeko jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailaren antolamendu-egitura eta kudeaketasistemak ezartzea, haren beharretara egokitu daitezen.
BI3.1 Antolamendu-egitura zehazten da, ezarritako helburuak eta planifikazioak betetzeko.
BI3.2 Establezimendu barruko funtzioak, egitekoak eta erlazioak definitzen eta dokumentatzen dira, langilegaiak
biltzeko plana prestatzeko.
BI3.3 Proposatutako planetatik ondorioztatzen dira beharrezko baliabideak.
BI3.4 Norberaren mende dauden taldekideen artean antolatzen eta banatzen da lana, egin beharreko egiteko
guztiak arduradunei eslei dakizkien.
BI3.5 Informazioa artxibatzeko, informazioaren barne-kudeaketa egiteko eta euskarriak antolatzeko sistemak
ezartzen dira, barne-erabilerarako.
BI3.6 Informazioa jakinarazteko eta banatzeko zirkuituak ezartzen dira eta egokiak diren egiaztatzen da, behetik
gorako, goitik beherako eta maila berean daudenen arteko komunikazioa errazteko.
LB4: Norberaren ardurapeko jatetxe-arloko establezimendu, atal edo saileko langilegaiak biltzeko, hautatzeko eta
kontratatzeko plana definitzea, behar diren profilak zehazteko eta lanpostu guztiak beteta izateko indarrean dagoen
legedia-esparruan.
BI4.1 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo saileko beharrak asetzeko moduan zehazten dira lanpostuak.
BI4.2 Ezarritako lanpostuen deskribapenaren arabera definitzen dira beharrezko profil profesionalak.
BI4.3 Langilegaiak biltzeko barruko eta kanpoko iturriak identifikatzen dira, lanposturako egokiak direnak
hautatzeko.
BI4.4 Giza baliabideak hautatzeko teknikak definitzen dira, gero taldekideak aukeratzeko prozesuan aplikatzeko.
BI4.5 Sailen arteko funtzioak, egitekoak eta erlazioak definitzen eta dokumentatzen dira, langilegaiak biltzeko
plana prestatzeko.
BI4.6 Lanari buruz indarrean dagoen legedia aplikatzen da, langileak kudeatzeko eta motibatzeko.
LB5: Norberaren ardurapeko establezimendu, atal edo sailaren helburuak lortzeko langileen parte-hartzea sustatuko
duen zuzendaritza-estiloa aplikatzea, enpresa-planei eta bezeroei erantzuteko.
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BI5.1 Establezimendu, atal edo sailaren helburuak azaltzen dira taldekideek uler ditzaten, eta, hala, langileek
helburuak lortzen parte har dezaten eta enpresan integra daitezen.
BI5.2 Langileak motibatzeko jarduerak hautatzen eta martxan jartzen dira, talde-lana, ekimena, ahalegina eta
sormena sustatzeko.
BI5.3 Informazioa eta jarraibideak taldekideei jakinarazten zaizkie, behar bezala ulertu dituztela ziurtatzeko.
BI5.4 Helburuak ezartzeko eta haien segimendua egiteko bilerak egiten dira taldekideekin, helburuak lortzen
inplika daitezen.
BI5.5 Mendeko langileei prestakuntza ematen zaie, enpresan integratzea, esleitu zaizkien egitekoak egitea eta
gero funtzioak eskuordetzea errazteko.
BI5.6 Funtzioak eskuordetzen dira, langileen garapen profesionala sustatzeko eta haien motibazio-maila handiari
eusteko.
BI5.7 Taldekideen produktibitatea eta helburuen lorpena ebaluatzen dira, alderdi arrakastatsuak aitortzeko eta
jarrera eta ekintza okerrak zuzentzeko.
BI5.8 Lorpenak aitortzeko sistema aplikatzen da, langileak establezimenduaren helburuetan inplika daitezen
sustatzeko.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekipo informatikoak. Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailak kudeatzeko programa informatikoak. Bulegoko
baliabide eta materialak. Oinplano-planoak. Denborak kontrolatzeko baliabideak.

Produktuak eta emaitzak
Negozio-plana. Norberaren ardurapeko jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailaren planifikazio, antolamendu eta
kontrol eraginkorra. Taldekide izateko hautagaiak biltzeko plana. Mendeko lantaldearen zuzendaritza, koordinazioa eta
motibazioa. Definitutako eta ezarritako kontrol-sistemak. Kostuak optimizatzea. Ebaluatutako funtzionamendua eta
errentagarritasuna. Establezimenduaren politikaren antolamendua, exekuzioa eta kontrola. Organigramak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Plangintzari buruzko eskuliburuak. Informazioa artxibatzeko eta kudeatzeko eskuliburuak. Administrazio-prozedurari
buruzko eskuliburuak. Komunikazioari buruzko eskuliburuak. Kudeaketa-txostenak. Organigramak.
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2. gaitasun-atala:
JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUAK DEFINITZEA ETA
PLANIFIKATZEA
Kodea: UC1098_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailaren zerbitzu aurreko, zerbitzu-uneko eta zerbitzu osteko prozesua
diseinatzea, ezarritako arauak betez eta lokalaren eta negozio-motaren ezaugarriak kontuan hartuz.
BI1.1 Eskaintzen den zerbitzu-mota parte hartuko duten sailak, leku-banaketa eta taldeen hornidura, kokalekua eta
aurkezpena identifikatzeko diseinatzen da.
BI1.2 Zerbitzuan parte hartzen duten sailek emandako informazioa zerbitzu aurreko, zerbitzu-uneko eta zerbitzu
osteko prozesuak planifikatzeko biltzen eta aztertzen da, jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailaren
antolamendu-egitura aintzat hartuz.
BI1.3 Definitutako prozesuen aplikazioa koordinatzen eta kontrolatzen da, ezarritako arauak betetzen direla eta
negozioak arrakasta duela ziurtatzeko.
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BI1.4 Zerbitzuaren beharren arabera eta lan-legeriaren eta indarrean dauden hitzarmen kolektiboen arabera
zehazten dira langile baten kargura dauden langileen txandak, ordutegiak, oporrak eta egun libreak.
LB2: Sukaldaritza-elaborazioak prestatzeko, aurkezteko eta zerbitzatzeko eta platerei bezeroaren aurrean akabera
emateko prozesua produktuaren definizioaren arabera eta hura prestatzeko eta akabera emateko oinarrizko arauak
betez diseinatzea.
BI2.1 Sukaldaritza-elaborazioen eskaintza sukalde-saileko arduradunarekin koordinatzen da, bezeroentzat
interesgarri izan daitezkeen menu, iradokizun eta sasoiko produktuei buruzko aurreikuspenak zehazteko.
BI2.2 Erabilera bat baino gehiago duten sukaldaritza-elaborazioak (oinarrizko saldak, saltsak eta abar) eta haiek
manipulatzeko, tratatzeko eta kozinatzeko teknikak eta arauak dokumentazio normalizatua erabiliz deskribatzen
dira.
BI2.3 Sukaldaritza-elaborazioak eta haiek manipulatzeko, tratatzeko eta kozinatzeko teknikak eta arauak
dokumentazio normalizatua erabiliz deskribatzen dira.
BI2.4 Sukaldaritza-elaborazioen akaberak eta aurkezpen artistikoak eta haiek zerbitzatzeko moduak dokumentazio
normalizatua erabiliz deskribatzen dira.
BI2.5 Platerak bezeroaren aurrean prestatzeko modua alderdi hauek identifikatuz deskribatzen da:
- Beharrezko ekipo eta tresnen prestaketa.
- Osagaiak, konposizioa eta elaborazio-prozesua.
- Elikagai gordinak manipulatzeko eta tratatzeko oinarrizko teknikak.
- Elikagaiak kozinatzeko ohiko teknikak.
BI2.6 Bezeroaren aurrean elikagai-mota oro manipulatzeko, zuritzeko, hezurrak kentzeko, zatitzeko eta platerean
jartzeko modua elikagaiak manipulatzeko araudia betez deskribatzen da.
LB3: Jatetxe-arloko establezimenduan zerbitzu gastronomiko eta ekitaldi berezietarako muntaketa-prozesuak
diseinatzea, eskura dauden baliabideen, establezimendu-motaren eta bezeroen arabera.
BI3.1 Lokalen eta elikagai-erakustokien muntaketa diseinatzeko, aintzat hartzen dira beharrezko taldekideak,
altzariak, ekipamendua, tresnak eta beste materialak eta haien ondoriozko gastuak.
BI3.2 Jeneroaren, produktu gastronomikoen eta antzekoen apainketa eta kokatze-ordena alderdi hauek kontuan
hartuz identifikatzen da:
- Zaporea, tamaina, produktuaren berezko kolorea eta kontserbazio-tenperatura.
- Establezimendu-mota, eskaintza gastronomikoa eta zerbitzua edo ekitaldia.
- Bezeroak eta haien gustuak, lokalaren eta erakustokien ezaugarriak, eta establezimenduaren salmentaplanifikazioa.
BI3.3 Beharrezko kontrol-prozedurak diseinatzen dira, baliabideak eta egitekoak hobeto koordinatzen direla
ziurtatzeko.
LB4: Jatetxe-arloko establezimenduan oturuntzak zerbitzatzeko prozesuak diseinatzea eta haien aurrekontua egitea,
establezimenduaren helburuak bete eta bezeroak asebete ditzaten.
BI4.1 Zerbitzu-agindua parte hartuko duten sailak identifikatzeko eta beharrezko informazioa biltzeko eta
jakinarazteko interpretatzen da.
BI4.2 Alderdi hauek kontuan hartuz diseinatzen dira zerbitzu-prozesuak:
- Establezimenduaren plan orokorrak eta oturuntza-atalerako helburuak eta planak.
- Zenbait oturuntza-motatan zerbitzua emateko ikuspegi global eta integratua, tartean dauden ekoizpenprozesu guztietako alderdi teknikoak eta ekonomikoak, antolamendukoak eta giza baliabideetakoak
kontuan hartuta.
- Oturuntzetako teknika bereziak, zerbitzua ekoizteko eta emateko modua optimizatzeko, eraginkortasun-,
ekonomia- eta produktibitate-irizpideen arabera eta bezeroak espero duena betez.
BI4.3 Zerbitzu-unean sailak koordinatzeko eskemak zerbitzu-aginduaren arabera diseinatzen eta ezartzen dira.
BI4.4 Eskumena duen administrazio-sailarekin koordinatuta egiten dira aurrekontuak, eta sail horrek bere
eskumeneko datuak ematen ditu eta informazio zehatza biltzen du.
LB5: Jatetxe-arloko establezimenduan egiten den ekitaldi-motaren arabera ezarritako protokolo-arauak betetzen direla
egiaztatzea.
BI5.1 Establezimenduaren, ekitaldi-motaren, jatetxe-arloko formularen eta zerbitzu gastronomikoaren arabera
identifikatzen dira protokolo-arauak gero betetzeko.
BI5.2 Hautatutako protokolo-arauak argi eta garbi jakinarazten zaizkie mendeko langileei, eta ulertu dituztela
ziurtatzen da.
BI5.3 Ekitaldi edo ekintza zehatz bati dagozkion protokolo- eta kortesia-arauak aplikatzen direla gainbegiratzen da.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Jatetxeko eta tabernako altzariak. Altzari osagarriak. Jatetxeko eta tabernako makinak eta tresnak. Ekipo eta aplikazio
informatiko espezifikoak. Dekorazio-materiala. Erakustokiak. Baxerak, mahai-tresnak, beirateria eta mahai- eta ezpainzapiak. Bezeroaren aurrean platerak prestatzeko altzariak, ekipamendua eta tresnak. Jeneroa, produktu
gastronomikoak, edariak eta osagarriak. Upategiko altzariak, ekipamendua eta tresnak. Hozte-ekipoak.

Produktuak eta emaitzak
Jatetxeko eta tabernako zerbitzu aurreko, zerbitzu-uneko eta zerbitzu osteko prozesuen diseinua. Ardo-hornidurako eta
upategi-kontroleko prozesuaren diseinua. Ardoen kontserbazioa eta mantentze-lanak. Jatetxeko eta tabernako laneko
altzari, ekipamendu, tresna eta ontzien muntaketa eta prestaketa. Elikagaiak bezeroaren aurrean prestatzeko,
manipulatzeko eta aurkezteko diseinua. Protokolo-arauen aplikazioa. Oturuntzetako zerbitzu-prozesuen diseinua.
Oturuntza aurrekontudunak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Prozesu operatibo normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko
eskuliburuak. Lan-aginduak. Dokumentu normalizatuak, besteak beste, sailen arteko baleak, fakturak eta albaranak.
Establezimenduaren sailetako txostenak. Menuak eta kartak. Segurtasun-arauak, arau higieniko-sanitarioak eta
elikagaiak manipulatzeko arauak. Zerbitzu berezien muntaketa-diseinua. Protokoloari buruzko eskuliburuak. Oturuntzen
aurrekontu-fitxak. Lehen laguntzari buruzko eskuliburua.

3

3. gaitasun-atala:
JATETXE-ARLOKO HORNIKUNTZA-PROZESUAK KUDEATZEA
Kodea: UC1064_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Edariak, jenero gordinak eta erdielaboratuak, sukaldaritza-elaborazioak eta bestelako materialak hornitzeko eta
biltegiratzeko prozesu teknikoak definitzea eta antolatzea, eta horniduren kalitate ona ziurtatzeko informazio teknikoa
sortzea edo beharrezko jarraibideak ematea.
BI1.1 Establezimendua zer lehengai, jenero eta edariz hornitu behar den zehazten da, eta eskaera egitea
erraztuko duen identifikazio komertzialeko ezaugarriak eta kalitate-maila adierazten dira.
BI1.2 Bezeroen gustuak eta beharrak eta establezimenduaren helburu ekonomikoak kontuan hartuz zehazten da
merkantzien kalitatea.
BI1.3 Hornikuntza-prozesuko eragiketak eta faseak ezartzen dira, eta hornidurak jasotzean kontrolatu beharreko
kantitate-, kalitate-, iraungipen-, paketatze- eta tenperatura-ezaugarriak eta ezaugarri sanitarioak zehazten dira.
BI1.4 Biltegiratze- eta zirkulatze-eremuak irizpide logikoen arabera antolatzen dira.
BI1.5 Biltegiratze- eta hornitze-prozesuko eragiketak, faseak eta puntu kritikoak ezartzen dira, ezaugarri
organoleptikoak, merkantziak kontserbatzeko kondizioak, haien txandaketa, arrisku-faktoreak eta aplikatzekoa den
araudi higieniko-sanitarioa aintzat hartuz.
BI1.6 Hornidurak manipulatzeko eta prestatzeko erabil daitezkeen ekipoak eta makinak ezartzen dira.
BI1.7 Giza baliabideak eta baliabide materialak esleitzen dira, aurreikusitako kalitate-mailak aintzat hartuz; hartara,
prozesua optimizatzen da.
BI1.8 Hornikuntza-, biltegiratze- eta banaketa-prozesu teknikoen ahalmena eta eraginkortasuna zehazteko kontrolprozedurak ezartzen dira.
BI1.9 Kondizio berezietan dauden produktuak (uharteetako edo nazioarteko produktuak) erosteko eta jasotzeko
prozedurak aireportuetako agintaritzek ezarritakoa betez egiten dira.
13

OSTALARITZA ETA TURISMOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

BI1.10 Nahiago da solteko produktuak eta hondakin gutxiago sortzen dituztenak aukeratzea ontzi indibidualetan
daudenak baino.
LB2: Hornikuntza kontrolatzeko sistemak aplikatzea, ekoizpenaren eskakizunak eta establezimenduaren helburu
ekonomikoak asebete daitezen.
BI2.1 Hornikuntza kontrolatzeko sisteman, alderdi hauek hartzen dira kontuan:
- Hornikuntza-iturriak hautatzeko prozesua.
- Eskaeren segimendua.
- Jasotze-prozesu administratiboa.
- Hornitzaileentzako ordainketen onarpena.
- Biltegien kontrola.
BI2.2 Erosi behar den produktu bakoitza erosteko espezifikazio-estandarrak ezartzen dira kolaboratzaileekin, eta
(catering-kasuetan) bezeroekin, aldez aurretik ezarritako metodoaren arabera.
BI2.3 Hornitzaileak hautatzean, besteak beste irizpide hauek hartzen dira aintzat:
- Produktuaren kalitatea bat dator aldez aurretik ezarritako mailekin.
- Entrega-epea egokia da.
- Merkantziaren prezioa bat dator haren kalitate, ordainketa-kondizio eta entrega-epearekin.
LB3: Ekoizpenaren eskakizunak betetzeko behar diren merkantziak erosteko eta jasotzeko kudeaketa zuzentzea.
BI3.1 Erabil daitekeen jenero bakoitzaren ezaugarri kuantitatiboak eta kualitatiboak identifikatzen dira, eta
espezifikazio teknikoen fitxak prestatzen dira.
BI3.2 Merkatuan eta eskaintza gastronomikoan izandako aldaketen arabera eguneratzen dira espezifikazio
teknikoen fitxak.
BI3.3 Hornidurak jasotzean kontrolatu beharreko kantitate-, kalitate-, iraungipen-, paketatze- eta tenperaturaezaugarriei eta ezaugarri sanitarioei buruzko arauak betez egiaztatzen da hornikuntza-prozesuko eragiketak eta
faseak nola egin diren.
BI3.4 Erosketa-eskarian egiaztatzen da aintzat hartu direla aldez aurretik zehaztutako ekoizpen-aurreikuspenak,
izakinak eta izakin-kantitate minimoak eta maximoak.
BI3.5 Eskatutako produktuak jaso direla ziurtatzen da, eta erosketa-eskaria eta kalitate-estandarra betetzen
dituztela egiaztatzen da.
BI3.6 Ziurtatzen da jasotako lehengaiak bat datozela lehenago egindako eskaerarekin eta alderdi hauek betetzen
dituztela: eskatutako eta ezarritako unitateak eta pisu garbiak, definitutako kalitate-maila, iraungitze-data, egoera
ezin hobeko paketatzea, tenperatura egokia eta erregistro sanitarioak.
BI3.7 Catering-bezeroei zerbitzua emateko gutxienez behar diren materialen eta ekipoen stocka ziurtatzen da.
LB4: Jasotako elikagai, edari eta materialen biltegiratzea kudeatzea, erabiltzen diren arte egoera ezin hobean egon
daitezen.
BI4.1 Ziurtatzen da merkantzien ezaugarri organoleptikoak, merkantziak kontserbatzeko tenperatura eta
hezetasun-maila eta biltegiratze-arauak, merkantzia-txandaketa eta arrisku-faktoreak kontuan hartuz egiten dela
biltegiratzea.
BI4.2 Biltegiko fitxa ezarritako prozeduren arabera betetzen dela ziurtatzen da.
BI4.3 Produktuak errazago hornitzeko eta banatzeko arrazionaltasun-irizpideak betez biltegiratzen direla ziurtatzen
da.
BI4.4 Biltegiratzeko merkantziak egoera txarrean edo hautsita badaude, ziurtatzen da hori aintzat hartzen dela
hornikuntza-kontrolerako.
BI4.5 Biltegietako garbitasun-, ingurumen- eta osasun-kondizioak —bakteria kaltegarrien garapena eragozten dute
eta elikagaiak behar bezala kontserbatzen direla ziurtatzen dute— betetzen direla egiaztatzen da.
LB5: Merkantzien, tresnen, altzarien eta ekipoen inbentarioaren formalizazioa eta kontrola zuzentzea, haien kopurua eta
txandakatze- eta kontserbazio-maila jakiteko moduan, eta laguntza teknikoa eta operatiboa ematea.
BI5.1 Izakinak eta bajak ekonomikoki baloratzeko eta birjartzeko eta amortizatzeko planak prestatzeko prozedurak
ezartzen dira.
BI5.2 Epe laburrera, ertainera eta luzera birjartzeko eta amortizatzeko planak lantzean, kontuan hartzen dira aurrez
finkatutako aldi bakoitzerako erabilera-aurreikuspenak.
BI5.3 Izakinen inbentarioak eta bajen erregistroak pertsona egokiei esleitzen zaizkie, eta haiek egiteko jarraibideak
zehaztasunez eta argi ematen zaizkie, data, ordutegi eta eperik komenigarrienak finkatuz eta, beharrezkoa bada,
laguntza teknikoa eta operatiboa emanez.
BI5.4 Garraiatzeko catering-sektoreko kargen kokalekuak aintzat hartzen dira inbentario-prozeduran.
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BI5.5 Kontrolen emaitzak egiaztatzen dira, eta, beharrezkoa bada, laginketak egiten dira eta zuzenketa egokiak
agintzen dira.
BI5.6 Inbentario horiek eguneratuta daudela ziurtatzen da, eta sukaldaritzako jeneroa, edariak, materialak, ekipoak
eta tresnak erabiltzeko gutxieneko stocka mantentzen da beti.
BI5.7 Merkantzien, ekipoen eta tresnen kopuruari, kontsumo-mailari, txandatze-mailari eta kontserbazio-mailari
buruzko txostenak egitean, ekonomikoki baloratzen dira izakinak, galerak eta birjartzeko beharrak, eta dagozkien
eskaerak egiten dira.
LB6: Jeneroa hornitzeko eta biltegiratzeko prozesuak gainbegiratzea, produktuaren kostuarekiko eta kalitateestandarrarekiko desbideratzeak saihesteko eta zuzentzeko.
BI6.1 Jeneroak hornitzeko eta biltegiratzeko beharrezko prozesuetan:
- Jarraibideak argi eta garbi jakinarazten dira, eta kolaboratzaileek bere egin dituztela egiaztatzen da.
- Detektatutako desbideratzeak, anomaliak eta akatsak konpondu direla egiaztatzen da.
- Egiaztatzen da ezarritako plan eta jarraibideen arabera eta jardueraren segurtasun- eta higiene-arau
orokor eta espezifikoak betez egin dituztela lanak mendeko langileek.
- Emaitzek ezarritako kalitate-mailak betetzen dituztela egiaztatzen da, neurri egokiak hartzen dira, eta
«desadostasunei» tratamendu egokia ematen zaie.
BI6.2 Mendeko langileei behar denean ematen zaie laguntza eta prestakuntza teknikoa.
BI6.3 Prozesuan modu operatiboan esku hartzen da, ustekabeko arrazoien eta langileen urritasun tekniko eta
kuantitatiboen aurrean.
LB7: Kontsumoak kontrolatzea, erabilitako edari eta elikagaien kostuak zehazteko eta produktuak ahalik eta hobekien
aprobetxatzeko.
BI7.1 Eskaera-txartelak ezarritako arauen arabera betetzen direla egiaztatzen da.
BI7.2 Egiaztatzen da beste sail batzuei utzitako produktuen transferentzia-txartelak produktuen egiazko kostua
jakiteko moduan formalizatzen direla.
BI7.3 Produktuak jasotzeari, biltegiratzeari, banatzeari eta kontsumitzeari buruzko datu guztiak egiaztatzen dira,
eta ezarritako euskarrietan eta finkatutako prozedura eta kodeak erabiliz erregistratzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekipo informatikoak. Hornikuntzarako espezifikoak diren programa informatikoak. Bulego-materiala eta -ekipoak.
Neurtzeko ekipoak eta tresnak. Biltegiak. Hozte-ekipoak. Lehengaiak eta laguntzailekideak. Sukaldaritza-elaborazioak.
Edariak. Catering-material suntsigarria. Catering-material inbentariagarria. Egokitzeko materiala, hala nola ontziak eta
etiketak. Su-itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Uniforme egokiak.

Produktuak eta emaitzak
Jeneroak, edariak eta sukaldaritza-elaborazioak hornitzeko eta biltegiratzeko prozesu tekniko definituak eta antolatuak.
Hornikuntza kontrolatzeko sistema aplikatua. Merkantzia erosteko eta jasotzeko egindako kudeaketa. Elikagaiak, edariak
eta bestelako jeneroa biltegiratzeko egindako kudeaketa. Inbentario formalizatuak eta kontrolatuak. Jeneroak hornitzeko
eta biltegiratzeko prozesu gainbegiratuak. Egindako kontsumo-kontrolak eta kostu-zenbatespenak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Garraiatzeko catering-konpainien materialari buruzko eskuliburuak. Prozesu eta operatibo normalizatuen eskuliburuak.
Merkantziak jasotzeko eta biltegiratzeko ekipo, makina eta instalazioen funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Lanaginduak. Dokumentu normalizatuak, besteak beste, inbentarioak, eguneko lehengai-kontsumoen parteak, eskaeratxartelak, espezifikazio teknikoen fitxak eta kontsumo-kontroleko fitxak. Tenperatura-taulak. Segurtasun-arauak, arau
higieniko-sanitarioak eta elikagaiak manipulatzeko arauak.
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4

4. gaitasun-atala:
JATETXE-ARLOKO ESTABLEZIMENDU BATEN KUDEAKETA
EKONOMIKO-FINANTZARIOA EGITEA
Kodea: UC1099_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailetako aurrekontuak kontrolatzeko prozesuak diseinatzea eta
exekutatzea, erabaki ekonomiko-finantzario egokiak hartzeko.
BI1.1 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailetako aldizkako aurrekontuen egitura eta osaera —inbertsioa eta
finantziazioa, ustiapena eta diruzaintza, adibidez— diseinatzen da, aurrekontuak kontrolatzeko sistema definitzeko
abiapuntu gisa balio dezan.
BI1.2 Denboraldi jakin batzuetarako aurrekontuak diseinatzen dira ezarritako egitura eta osaerarako baliabideak
jartzeko eta kontrol-tresna gisa erabiltzeko.
BI1.3 Aurrekontuen segimendu jarraitua egiten da erreferentzia-denboraldi bakoitzeko jarduera gauzatu ahala, eta
aurreikuspenen araberako datuak eta egiazkoak alderatzen dira.
BI1.4 Aurrekontu-desbideratzeak denboraldi bakoitzean gertatu ahala kalkulatzen eta aztertzen dira,
desbideratzeen arrazoiak argitzeko.
BI1.5 Desbideratzeen arrazoiak zuzentzeko neurriak hartzen eta kontrolatzen dira, ezarritako helburuak erdiesteko.
LB2: Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailekin erlazionatutako dokumentu administratibo, ekonomiko eta
finantzario guztiak jasotzea, kontrolatzea eta kontabilizatzea, dagozkion betebehar administratibo, fiskal eta
kontabilitatekoak beti betetzeko.
BI2.1 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailarekin erlazionatutako dokumentazio guztia jasotzeko,
ordenatzeko, sailkatzeko eta artxibatzeko sistema diseinatzen da, informazio ekonomiko zehatza geroago
tratatzeko.
BI2.2 Establezimendura telematika bidez, eskuz edo postaz heltzen den dokumentazio administratibo, ekonomiko
eta finantzario guztia aldez aurretik ezarritako parametroen arabera jasotzen da geroago tratatzeko lehen pauso
gisa.
BI2.3 Dokumentazioa sailkatzeko eta ordenatzeko sistema diseinatzen da aldez aurretik ezarritako parametroen
arabera, eta argi eta garbi bereizten dira dokumentu-multzoak —erosketa- edo salmenta-albaranak, fakturak,
banku-egiaztagiriak, nominak, kontabilitatez kanpoko informazioa eta abar—, datuak hurrengo faseetan tratatuko
direla ziurtatzeko.
BI2.4 Sailkatutako eta ordenatutako dokumentazioa artxibatzeko modua diseinatzen da, ezarritako sistemaren
arabera trata dadin.
BI2.5 Lan-inguruneari aplikatu beharreko kontabilitate-arau nagusiak —establezimenduaren izaera juridikoan
oinarrituz dagozkionak— zehatz-mehatz identifikatzen eta interpretatzen dira, saila behar bezala kudeatzeko
ezinbesteko elementu gisa.
BI2.6 Negozio-motari aplikatu beharreko zerga nagusiak eta oinarrizko ezaugarriak —haren izaera juridikoan
oinarrituz dagozkionak— zehatz-mehatz identifikatzen, interpretatzen eta ulertzen dira, establezimenduak legezko
esparruan lan egin dezan.
LB3: Fakturak eta kobrantzak egitea eta jatetxe-arloko establezimendu, atal edo saileko bezeroei kredituzko kobrantzak
kudeatzea, emandako zerbitzuak behar bezala likidatzeko.
BI3.1 Eskaintzen diren produktu eta zerbitzu guztien salmenta-prezioen finkapen, azterketa eta kontrolean
oinarrituta ezartzen da fakturatze-prozesua.
BI3.2 Erabiltzen diren sistemetan —besteak beste, eskudirutan egindako salmentak, aurrerakinak eta kredituzko
salmentak— oinarrituta diseinatzen eta kontrolatzen da fakturazio-sistema, eta zehaztasunez kudeatzeko moduan.
BI3.3 Prozesuak behar bezala funtziona dezan, fakturatzeko eta kobratzeko baliabide guztiak baliatu eta kontrolatu
behar dira, hala nola aparatu erregistratzailea, inprimagailuak, saltokiko terminalak eta datafonoak, eta haiei
eragiten dieten osagai gehigarri guztiak —kreditu-txartelak, zordunketako txartelak eta otordu-txekeak— ongi
ezagutu behar dira.
BI3.4 Eguneroko ekoizpen-ixtea ezarritako arauen eta prozeduren arabera egiaztatzen da, eta diru-kutxa ere
—eguneroko ekoizpen-ixtean oinarrituta egiaztatzen dena— arau eta prozedura horien arabera likidatzen da,
egunean kobratu dena eta ekoitzi dena bat datozela bermatzeko.
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BI3.5 Eskudirutan ordaindu ez diren salmentak likidatzeko, haiei dagozkien fakturak egin eta egiaztatzen dira, baita
faktura horiek ekar ditzaketen albaranak eta aurrerakinak ere.
BI3.6 Zenbait zerbitzu zordundu edo kobratu badira baina bezeroak erabili ez baditu, kalkulatu eta egiaztatu egin
behar dira bezeroen egiazko saldoak zuzentzeko.
BI3.7 Fakturatze- eta kobratze-prozesuan sortutako dokumentuei eta haien geroko artxibatzeari eragiten dieten
prozedurak diseinatzen eta kontrolatzen dira.
BI3.8 Bezeroen kontuen bilakaera behar bezala egiaztatzen da, haien saldoak baimendutako mugen barruan
daudela ziurtatzeko.
BI3.9 Mugaeguneratutako saldoak bezeroen kreditu-kontuetatik kobratzen dira, eta, eginkizun horretan,
desadostasunak ebazten dira, zor diren zenbatekoak kobratzen dira, eta ordainagiriak ematen dira.
LB4: Hornitzaileen fakturak eta likidazioak ordenatzea eta egitea, gerta litezkeen desadostasunak eta gorabeherak
ebaztea eta likidazio horiek kobrantza-kudeaketarekin koordinatzea, ordainketak etetea saihesteko.
BI4.1 Hornitzaileei ordaindu gabeko saldo guztiak eta haiei dagozkien mugaegunak kalkulatzen eta egiaztatzen
dira, ordaindu gabeko zenbatekoak denbora errealean erregistratuz.
BI4.2 Hornitzaileei zor zaizkien zenbatekoak kontrolatzen dira, eta zorren mugaegunak iritsitakoan likidatzeko
agindu egokiak ematen dira.
BI4.3 Zordunketa okerrak erregularizatzeko eskaerak bideratzen eta egiaztatzen dira, saldoak zuzentzeko.
BI4.4 Kontabilitatearen eta administrazioaren arloko erreklamazioen eta gorabeheren parteak, barnekoak zein
kanpokoak, ikertzen eta ebazten dira.
BI4.5 Ordainketen kudeaketa eta likidazioa une oro koordinatu behar da kobrantzen kudeaketarekin, ordaintzeko
kaudimen-gabeziarik sortzen ez dela bermatzeko.
LB5: Jatetxe-arloko negozioetako kontabilitate-txostenetako informazioa aztertzea, jatetxe-arloko establezimendu, atal
edo sailen funtzionamendua eta errentagarritasuna ebaluatzeko eta hurrengo eskaeretan zuzentze-neurri egokiak
hartzeko, emaitza ekonomikoak optimiza daitezen.
BI5.1 Negozioaren balantzea eta emaitza-kontua interpretatzen eta aztertzen dira, eta negozioaren
funtzionamendu- eta errentagarritasun-maila zehazteko oinarrizko ratioak kalkulatzen dira.
BI5.2 Negozioaren egoera ekonomiko-finantzarioa, epe motzekoa zein luzekoa, zehazten eta interpretatzen da,
lehen kalkulatutako emaitzak oinarri hartuta.
BI5.3 Diru-sarreren uneko egoera aztertzen da, diru-sarrerak handituta errentagarritasuna hobetuko duten
zuzentze-neurriak definitzeko eta gainbegiratzeko.
BI5.4 Material-kontsumoa, langile-kostuak eta kostu orokorrak argi eta garbi bereiziz diseinatzen da kostu-egitura.
BI5.5 Kostu-kalkuluak eta fitxa teknikoak ezarri eta kontrolatzeak aukera ematen du aurreikusi diren eta egiaz egin
diren kontsumoak egiaztatzeko, eta, beraz, kontsumo horiek optimizatzeko.
BI5.6 Langile-kostuak kalkulatzen eta kontrolatzen dira, eta argi eta garbi bereizten dira kostu horiek osatzen
dituzten partidak.
BI5.7 Kostu orokor nagusiak kalkulatzen eta kontrolatzen dira, batez ere norberak alda ditzakeen kostuak
(hornidurak, telefonoa, garbiketa, bulegoko materiala, prentsa eta abar).
BI5.8 Establezimendu, atal edo sailetako kostu guztiak zorrotz-zorrotz aztertzen dira, eta kostu-balioen zergatia
zehazten da, kostuak optimizatuta negozioaren errentagarritasuna hobetuko duten zuzentze-neurriak diseinatzeko
eta hartzeko.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ordenagailuak, periferikoak, DVD unitateak, USB konexioak eta banda magnetikoen irakurgailuak. Kudeaketako
aplikazio informatikoak eta Interneterako konexioa dutenak. Inprimagailuak. Datafonoak. Telefax-gailuak. Telefonoak.
Inprimakiak eta administrazio-dokumentuak, norberarenak eta hornitzaileenak. Askotariko bulego-materiala.

Produktuak eta emaitzak
Bezeroen kontuen zerrendak eta egoerak formalizatuta. Gorabeherak erregularizatzeko eskaerak eta oharrak
formalizatuta. Erosketa-, salmenta-, kobrantza- eta ordainketa-prozesuek sortutako administrazio-dokumentuak.
Inbentarioak eta kontaketak eginda eta kontrolatuta. Finantza-entitateei bidalitako bezeroen ordainketa-bitartekoak.
Bezeroentzako fakturak eta ordainketa-oharrak formalizatuta. Bezeroen kontuen zerrendak eta egoerak formalizatuta.
Kobrantzak eginda eta kobrantza-egiaztagiriak formalizatuta. Hornitzaileen salmenta-parteak formalizatuta. Ordainketak
eginda eta ordainketa-dokumentuak eta ordainagiriak formalizatuta. Kutxa eta bankuen kontrola eginda eta haren
ondoriozko txostenak edo erregistroak formalizatuta. Materialaren eta dokumentuen faltak osatuta eta izakinak
kontrolatuta, eta horren ondoriozko erregistroak formalizatuta; Salmenten kontrola eta dokumentuak eginda.
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Erabilitako edo sortutako informazioa
Kudeaketako informatika-aplikazioetan bildutakoa. Enpresaren barneko araudia, prozedurak eta metodoak. Bankuinformazioa. Eskuliburuak, jarraibideak, aginduak, memorandumak, zirkularrak, memoriak, txostenak, gidak eta abar.
Askotariko dokumentuak, hala nola salmenta-parteak eta -txostenak, zerbitzu-emaileen dokumentuak, albaranak,
fakturak, ordainagiriak, kontabilitate-dokumentuak, abonu-oharrak, gorabeheren parteak, kontabilitate- eta administrazioerreklamazioak, atzerriko monetekin eta bidaiari-txekeekin egindako eragiketen dokumentuak eta erregistroak,
diruzaintza-eragiketak erregistratzeko inprimakiak eta kutxa-laburpenak.

5

5. gaitasun-atala:
JATETXE-ARLOKO KALITATEA, INGURUMENA ETA SEGURTASUNA
KUDEATZEA
Kodea: UC1100_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Kalitatea kudeatzeko eta bermatzeko sistemaren eta ingurumena kudeatzeko sistemaren prozesua identifikatzea
eta, behar izanez gero, sistema horiek diseinatzen eta martxan jartzen parte hartzea, enpresaren berezitasunetara
egokitu daitezen.
BI1.1 Sistemen norainokoa sistemak eta haien arteko interakzioa prozesu-mapan dokumentatuz zehazten eta
espezifikatzen da.
BI1.2 Bezeroek, kanpokoek zein barrukoek, zer behar dituzten eta zer espero duten identifikatzen da,
zerbitzuarekin gustura egon daitezen.
BI1.3 Ingurumen-kalitateko eta -kudeaketako politikak dokumentatzen dira, politika horien garrantzia onartu behar
da, eta erabiltzeko non dauden jakin behar da.
BI1.4 Erakundearen kalitatea eta ingurumena kudeatzeko sistemaren helburuak identifikatzen dira, eta haien
segimendua egiteko eta helburuak erdiesteko erantzukizunak eta arduradunak ere bai.
BI1.5 Kalitatea eta ingurumena kudeatzeko sistemaren helburuak lortzeko behar diren baliabideak identifikatzen
dira, egiazko beharrak aintzat hartuz egokitzen dira, eta langileak helburuak zehazten parte hartzen du, dagokion
mailan.
BI1.6 Kalitatea eta ingurumena kudeatzeko sistemaren prozedurei buruzko eskuliburuak eta haien kokalekua
identifikatzen da eta eguneratuta izaten da.
BI1.7 Kalitatea kudeatzeko eta ingurumena babesteko kultura mendeko langileen artean zabaltzen da,
hobekuntza-prozesuetan parte har dezaten.
LB2: Kalitatea eta ingurumena kudeatzeko sistemen segimendua dokumentatzeko eta haien eraginkortasuna
ebaluatzeko beharrezko tresna eta ereduak diseinatzen, martxan jartzen eta garatzen parte hartzea.
BI2.1 Zerbitzua emateko planifikazioa eta hari buruzko espezifikazioak sistemetan egiaztatu beharreko beste
prozesuen eskakizunekin koherentzia mantenduz egiten da.
BI2.2 Neurtzeko estandarrak eta ereduak egiaztatzen dira, eta erakundearen errealitateari egokitzen zaizkio.
BI2.3 Emaitzak lortzeko prozesuek duten ahalmena adierazletan islatzen da, geroago emaitzen lorpen-maila
aztertzeko balio dezaten.
BI2.4 Segimendua eta neurketak egiteko gailuak erakundearen berezitasunetara egokitzen dira, zerbitzua eta
eskakizunak bat datozela erakusten duten ebidentziak izateko.
BI2.5 Barne- eta kanpo-inkestak diseinatzen eta baliozkotzen dira, enpresa edo erakundearen alderdi kritikoen
bilakaerari buruzko datuak lortuko direla bermatzeko.
BI2.6 Segimendu- eta neurketa-prozesuko tresnak eta ereduak neurtzen dira, irizpideak homogeneoak direla eta
bildutako datuen analisia fidagarria dela bermatzeko.
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LB3: Lortutako datuak aztertzeko prozesuan parte hartzea, kalitatea eta ingurumena kudeatzeko sistemen
fidagarritasuna eta zerbitzuaren adostasun-maila erakusteko eta hobetu beharreko alderdiak ebaluatzeko.
BI3.1 Aztertu beharreko datuak eta dokumentazioa biltzen dira, prozesuaren eskakizunen arabera.
BI3.2 Prozedura-eskuliburuak, zerbitzuaren adostasun-maila eta sistemaren barruan sartzen diren bezeroen
asebetetze-maila kontuan hartuz aztertzen dira bildutako datuak.
BI3.3 Datuen azterketaren emaitzak ikuspegi kritikotik interpretatzen dira, hobetzeko neurriak martxan jarri ahal
izateko.
BI3.4 Desadostasun-egoerak detektatzen dira, kausak zehazteko eta egoera horiek prebenitzeko eta zuzentzeko
ekintzak zehazteko.
BI3.5 Desadostasun-egoerak prebenitzeko eta zuzentzeko ekintzak zehazten eta martxan jartzen dira, eta,
beharrezkoa bada, berraztertu egiten dira, erabilgarriak diren egiaztatzeko.
LB4: Segurtasun- eta higiene-arauak betez lan egiten dela egiaztatzea, lanbide-jardunbide onak betetzen direla
bermatzeko.
BI4.1 Indarrean den segurtasuneko eta higiene pertsonaleko araudia eta elikagaiak manipulatzeko eta
garraiatzeko jardunbide onak aintzatesten dira, eta mendeko langileek betetzen dituztela kontrolatzen da.
BI4.2 Planaren puntu kritikoak dokumentatzen dira, definitutako parametroen barruan betetzen direla
kontrolatzeko.
BI4.3 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko planak betetzen eta egiaztatzen dira.
BI4.4 Segurtasun- eta higiene-arauak betez lan egiten dela bermatzen eta egiaztatzen da, arriskuak prebenitzeko.
BI4.5 Larrialdi-planak aintzatesten eta zabaltzen dira, beharrezko den egoeretan plan horien arabera jarduteko.
LB5: Lanpostuko lanbide-jardunbide onak aztertzea, arriskuak eta ingurumen-kalteak saihesteko.
BI5.1 Lanpostuko kondizio ezin hobeak —instalazio, ekipo, erreminta, makina eta kontsumo-materialei
dagokienez— identifikatzen dira, arriskuak prebenitzeko.
BI5.2 Natura- eta energia-baliabideen erabilerari buruzko lanbide-jardunbide onak aplikatzen dira, ingurumena
errespetatzen dela bermatzeko.
BI5.3 Baliabideak ondo erabiltzeko beharrezko informazioa biltzen eta zabaltzen da, ezagut dadin eta arduraz bete
dadin.
BI5.4 Hondakinak minimizatzeko planak aplikatzen dira ingurumen-erasoa txikitzeko, eta hondakinak gaika biltzeko
ezarritako parametroen barruan kudeatzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak. Programa informatiko espezifikoak. Kudeaketa-sistemarako egokia den bulegomateriala eta dokumentazioa —nahitaezko dokumentu-kontrola egin zaiona—. Kalitate-arauak eta -eskuliburuak.
Enpresako prozedura-eskuliburua eta prozesu-mapa. Segurtasun eta higieneko arau sanitarioak eta elikagaiak
manipulatzeko eta garraiatzeko arauak. Larrialdi-planak. Ingurumena babesteko arauak. Arriskuen eta kontrol-puntu
kritikoen analisia (AKPKA).

Produktuak eta emaitzak
Kudeaketa-plan baten barruko jardueren eta erantzukizunen programazioa eta kontrola. Zerbitzuak diseinatutako
espezifikazioen arabera emateko beharrezko baliabideak. Kanpo- eta barne-inkestak. Kalitatea kudeatzeko sistema
diseinatzen parte hartzea. Ingurumena kudeatzeko sistemak diseinatzen parte hartzea. Kalitatea eta ingurumena
kudeatzeko sistemaren segimendua egiteko tresnen diseinua. Lanbide-jardunbide onak aplikatzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lehenagoko analisien emaitzak. Ikuskapenen emaitzak. Adierazleetan oinarrituta ezarritako segimenduaren
erregistroak, prozedurak, jarraibideak eta emaitzak. Prebentzio- eta zuzentze-neurriak hartzeak sortutako
dokumentazioa. Kanpo- eta barne-inkestak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko erregistroak (AKPKA).
Ingurumena babesteko araudia. Ingurumenari buruz sentsibilizatzeko eskuliburuak. Kalitate-arauak eta -eskuliburuak.
Enpresako prozedura-eskuliburua eta prozesu-mapa. Segurtasun eta higieneko arau sanitarioak eta elikagaiak
manipulatzeko eta garraiatzeko arauak. Larrialdi-planak.
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6

6. gaitasun-atala:
JATETXE-ARLOKO ESKAINTZAK DISEINATZEA ETA
MERKATURATZEA
Kodea: UC1101_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Negozioari dagokion merkatuaren egoera aldian-aldian aztertzea, lehiakorra izaten segi dezan.
BI1.1 Merkatua aldian-aldian zehazten da, establezimenduaren jarduera posizionatzeko.
BI1.2 Definitutako merkatuko lehiakideak aldian-aldian aztertzen dira, haien ezaugarriak identifikatzeko.
BI1.3 Eskainiko den produktua edo zerbitzua zehazten da, definitutako helburuko publikoaren arabera eta
detektatzen diren ahulezia, mehatxu, indargune eta aukerak oinarri hartuta.
BI1.4 Establezimenduaren posizionamendua zehazten da, ezarritako negozio-helburuak lortzeko egindako egoeraanalisiaren arabera.
LB2: Jatetxe-arloko eskaintza-mota oro definitzea, menu, karta edo produktu eta zerbitzuetako antzeko elementuei
dagokienez, definitutako helburuko publikoarentzat erakargarriak, orekatuak eta egokiak izan daitezen.
BI2.1 Jatetxe-arloko eskaintza alderdi hauen arabera diseinatzen da:
- Merkatu-irizpideak, besteak beste, bezero izan daitezkeenen eta azken hartzaileen beharrak eta gustuak.
- Irizpide ekonomikoak, hala nola ekoizpen eta zerbitzurako baliabide fisiko eta ekonomikoak eta giza
baliabideak.
- Antolamendu-irizpideak, adibidez, materialaren ezaugarriak, cateringeko garraio-mota, zerbitzua emango
den ordutegia, eskaintza prestatzetik kontsumitzera dagoen denbora-tartea, lehengaien horniduraaukerak eta produktuen urtarokotasuna.
- Gastronomia-irizpideak, esaterako, emango den zerbitzu-mota eta -maiztasuna eta oreka egokia
elikagaien aukeran, ordenan, kostuetan eta balio nutritiboan.
BI2.2 Gastronomia-eskaintzak txandatzeko sistema ezartzen da, bezeroen ohiturak eta gustuak aldatu ahala
eskaintzak ere aldatzeko.
BI2.3 Dietetika- eta nutrizio-arauak une oro betetzen dira, elikadura osasungarria izateko.
BI2.4 Gastronomia-eskaintzak inprimatuta aurkezteko moduak establezimenduaren kategoria, helburu
ekonomikoak eta irudi korporatiboa kontu hartzen dituela egiaztatzen da.
BI2.5 Eskaintzen den produktua eta/edo zerbitzua eta eskaintza-eskaria oinarri hartuta zehazten dira prezioak edo
tarifak eta aplika daitezkeen kargu gehigarriak, merkatuan kondizio onetan lehiatzeko.
LB3: Establezimenduaren jatetxe-arloko eskaintza merkaturatzea, bezeroaren beharrak asetzeko eta enpresarentzat
diru-sarrera eta etekin optimoak lortzeko moduan.
BI3.1 Bezeroaren motibazioak identifikatzen dira, haiek asetzeko, eta bezeroaren itxaropenak betetzeko moduko
arreta ematen zaio.
BI3.2 Bezeroari aholku ematen zaio salmenta-prozesuan, zer aukera dituen jakinarazten zaio, eta bezeroaren
gustuen eta ahalen arabera haren beharretara hobekien egokitzen diren aukerak aholkatzen zaizkio, bezeroaren
beharrak asetzeko eta negozioaren helburu operatiboak betetzeko.
BI3.3 Zerbitzuen edo produktuen erreserba eraginkortasunez kudeatzen da, bezeroari emaitzaren berri ematen
zaio, eta, berresten ez den kasuetan, bezeroarekiko interakzioari ekiten zaio, aukera alternatibo egokiak
eskaintzeko.
BI3.4 Bezeroekiko komunikazioa ahalik eta modu errazenean egiten da, eta une bakoitzean baliagarrien den bidea
erabiltzen da.
LB4: Establezimenduaren jatetxe-arloko eskaintza sustatzea, bezeroei erosteko interesa pizteko eta bezeroak leialtzeko.
BI4.1 Gaur egungo bezeroei eta bezero izan litezkeenei buruzko informazioa eskuratzen da —datuak babesteari
buruz indarrean den araudia betez—, bezero horien datu-basea sortzen da, eta haien zaletasunei, eskariei, gastumailei eta interes komertzialeko bestelako alderdiei buruzko informazioa gordetzen da, gerora bezero bakoitzaren
beharrak identifikatu ahal izateko.
BI4.2 Gaur egungo bezeroak leialtzera eta beste bezero batzuk erakartzera bideratutako sustapen-ekintzak
diseinatzen eta programatzen dira, eta haientzako elementu euskarriak garatzen dira.
BI4.3 Sustapen-ekintzetan, haien jarraipena egiten da, emaitza ebaluatzen da eta dagozkien txostenak egiten dira.
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BI4.4 Zerbitzugintzako akordioak proposatzen dira, eta gaur egungo bezeroekin edo bezero izan litezkeenekin
negoziatzen dira, entitatearen merkataritza-politikaren eta -jarraibideen esparruan eta norberaren erantzukizunen
esparruan.
BI4.5 Sustapen-elementuak behar bezala antolatzen dira, eta erakusteko zonak dinamismo-irizpideekin eta
bisitariak erakartzeko irizpideekin antolatzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Kudeaketako aplikazio informatikoak eta Interneterako konexioa duten ordenagailuak. Inprimagailuak. Telefax-gailuak.
Eskaerak jasotzeko gailu elektronikoak. Telefonoak. Inprimakiak eta administrazio-dokumentuak, norberarenak eta
hornitzaileenak. Informazio-dokumentazioa. Sustapen-materiala eta prestatutako dokumentaziorako euskarri-materiala.
Askotariko bulego-materiala.

Produktuak eta emaitzak
Menu, karta eta antzeko elementuen diseinua. Produktu eta zerbitzuen prezioak eta tarifak. Sustapen-ekintzak.
Erreserbak kudeatzea eta berrestea eta formalizatutako zerbitzuak aldatzea eta bertan behera uztea. Askotariko
informazio osagarria, esaterako, eskaintzen deskribapena eta bestelako zerbitzuei —adibidez, catering-zerbitzuari—
buruzko informazioa. Zordunketa- eta kreditu-oharrak (fakturak, abonuak eta abar) formalizatuta. Erregistroak eta
espedienteak formalizatuta. Barne- eta kanpo-dokumentuak kontrolatuta eta artxibatuta, eta haien erreferentziak eginda.
Eskaerak. Eskaintzari buruzko informazioa eta aholku ematea. Zerbitzuen ordainketaren edo berrespenaren
dokumentuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Datuak babesteko araudia. Zerbitzu-mota honi aplikatzeko eskakizunei eta araudiei buruzko informazio inprimatua,
euskarri magnetikoetan eta webguneetan dagoena; hornitzaileen eta zerbitzugileen araudia; eta enpresaren barnearaudia. Kanpoko informazio-euskarriak, esaterako, prezio- eta karta-tarifa ofizialak eta publizitate-dokumentuak.
Barneko informazioa duten euskarriak: jarraibideak, aginduak, memorandumak, zirkularrak, memoriak, txostenak, gidak
eta eskuliburuak.

7

7. gaitasun-atala:
CATERING-LOGISTIKA KUDEATZEA
Kodea: UC1102_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak eta materiala kargatzeko, garraiatzeko eta deskargatzeko prozesua
ezartzea eta kudeatzea, kontratatutako zerbitzuaren ezaugarrien eta bezeroaren arabera.
BI1.1 Kontratatutako zerbitzu-motari buruzko informazioa —besteak beste, ordutegia, zerbitzu-mota, menua,
kantitateak eta bezeroaren datuak— biltzen da, datu hauek identifikatzeko:
- Tartean dauden sailak.
- Behar diren jenero eta sukaldaritza-elaborazioak.
- Behar den materiala.
- Behar diren ekipoak.
- Garraiobidea.
BI1.2 Prozesuen planifikazioa definitzen da, tartean dauden sailetatik informazio zuzena bilduz eta informazio hori
enpresak ezarrita duen egiturarekin aztertuz, prozesua sailen artean koordinatzeko.
LB2: Pista- edo lan-plana plafinifikatzea, jakinaraztea eta taldekideen artean banatzea, aurreikusitako norakoen
programazioaren arabera.
BI2.1 Egin beharreko garraioak langile gidariak eta erabil daitezkeen ibilgailuak kontuan hartuz banatzen dira.
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BI2.2 Ordutegi jakin batean kontrolatu behar diren kargak eta deskargak ordutegi horri dagokion txandako langileei
esleitzen zaizkie.
BI2.3 Esleitutako norakoetan egindako aldaketak eragiketa-sailarekin aztertzen dira, eta behar diren aldaketak
egiten dira.
BI2.4 Langileen ordutegia berrantolatzen da, egoera ezohikoetara egokitzeko, besteak beste, arazo operatibo eta
meteorologikoen ondoriozko zerbitzu-atzerapenetara edo bertan behera uzteetara egokitzeko.
LB3: Jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak eta beharrezko materiala kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko
prozesuak gainbegiratzea, kontratatu den jatetxe-arloko zerbitzua emateko.
BI3.1 Kargatze-, deskargatze- eta garraiatze-prozesuen aplikazioa koordinatzen eta kontrolatzen da, eta ezarritako
arauen betetze-maila ebaluatzen da.
BI3.2 Catering-zerbitzuko langileei jakinarazten zaie enpresa edo bezero bakoitzarentzat zer material eta ekipo
erabili behar dituzten kontratatutako garraiobidearen eta karga-motaren arabera.
BI3.3 Hegazkin-, tren- edo bestelako garraiobide-mota baten karga- eta deskarga-diagramak ematen zaizkie
zeregin horretan arituko diren langileei.
BI3.4 Kargatzeko eta deskargatzeko denborak kontrolatzen dira, hegazkina, trena edo bestelako garraiobidea
behar baino beranduago atera ez dadin eta norberaren ardurapeko langileen produktibitatea ziurtatzeko.
BI3.5 Kontratatutako zerbitzua emateko behar diren makinak eta ekipoak egiaztatzen dira, eta haien
funtzionamenduari eragingo dion kalterik ez egiteko moduan kokatzen dira garraiobidean.
BI3.6 Kontratatutako jatetxe-arloko zerbitzua eskaintzeko behar den materiala berraztertzen eta paketatzen da, eta
hautsi edo galdu diren elementuen berri ematen da.
BI3.7 Jeneroa eta sukaldaritza-elaborazioak garraiatzeko ezarritako arau higieniko-sanitarioak betez kargatzen eta
deskargatzen dira jenero eta sukaldaritza-elaborazioak, eta egoera onean iristen direla ziurtatzen da.
BI3.8 Jenero, sukaldaritza-elaborazio eta materialen edukiontziak garraiatu aurretik egiaztatu egiten dira, eta
edukiontzietan zer dagoen eta irteeran elikagaiak zer tenperaturatan dauden jasotzen da idatziz.
BI3.9 Kontratatutako zerbitzua eskaintzeko jenero, sukaldaritza-elaborazio eta materiala helmugako langileek
jasotzen dutenean erregistratu egiten da ezarritako dokumentazioan; dokumentazio horretan, entregatze-unean
elikagaiak zer tenperaturatan dauden jasotzen da idatziz, eta sinatu dela egiaztatzen da, kontratatutako zerbitzua
fakturatzen dela ziurtatzeko.
BI3.10 Helmugan gertatutako gorabeherak ezarritako dokumentazioan erregistratzen dira, eta haiek aztertzen eta
konpontzen dira, eta beharrezko aldaketak egiten dira berriz gerta ez daitezen.
LB4: Kontratatutako jatetxe-arloko eskaintza garraiatzeko erabiltzen den ibilgailu-flotaren egoera gainbegiratzea.
BI4.1 Ibilgailu-flotaren egoera egunero kontrolatzen da, eta mantentze-lanen sailarekin koordinatzen dira
ibilgailuetan egindako konponketak.
BI4.2 Denboraldi bakoitzean eskaini diren jatetxe-arloko zerbitzuei eta kontratatu direnei buruzko informazioa
biltzen da, ibilgailu-beharrak gutxitzeko edo ibilgailu-flota handitu behar den jakiteko.
BI4.3 Ibilgailuen dokumentazioa, baimenak, seguruak eta ikuskapenak egiaztatzen dira eta, behar izanez gero,
eguneratu egiten dira.
BI4.4 Ibilgailu-istripuak aztertzen dira, eta, arduragabekeriagatik gertatu badira, aseguru-etxeei eta Giza
Baliabideen Sailari jakinarazten zaie.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ordenagailuak. Garraiobideak. Catering-makinak, -ekipoak, -ontziak eta -materiala. Tenperatura neurtzeko materiala.
Bulego-materiala.

Produktuak eta emaitzak
Catering-zerbitzuko jeneroa, sukaldaritza-elaborazioak, ekipoak, ontziak eta materiala, kargatuta, garraiatuta eta
deskargatuta. Albaranak, sinatuta. Catering-garraiorako ibilgailu-flotaren doikuntzak egin izanaren egiaztapena.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Pista- edo lan-plana. Zerbitzu-aginduak. Tenperatura-erregistroa. Helmugen programazioa. Aire- eta tren-konpainien eta
itsas garraioko konpainien eskuliburuak. Hegazkin, tren eta itsasontzietako cateringa kargatzeko eta deskargatzeko
diagramak. Cateringa kargatzeko eta deskargatzeko gehienezko denborak. Produktibitate-datuak. Materiala hautsi edo
galdu izanaren erregistroa. Catering-garraiorako ibilgailu-flotaren dokumentazioa, baimenak, aseguruak eta
ikuskapenak.
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8. gaitasun-atala:
JATETXE-ARLOKO ZERBITZUETAN INGELESEZ KOMUNIKATZEA,
ERABILTZAILE INDEPENDENTE MAILAREKIN
Kodea: UC1051_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Jatetxe-arloko jardueraren esparruan ingelesez esandakoa ulertzea, bezeroen eskaerei erantzuteko.
BI1.1 Bezeroak ingelesez poliki eta argi esandakoa ulertzen da, aurreikusteko moduko egoeretan; adibidez,
egoera hauetan:
- Zerbitzuaren aurretik eta ondoren agurtzean.
- Eskaintza gastronomikoari buruzko informazioa eskatzean.
- Eskaintza gastronomikoa eskatzean.
- Elikagai- eta edari-zerbitzua ematean.
- Faktura eskatzean eta kobratzeko sistemei buruzko informazioa eskatzean.
- Kexak eta erreklamazioak jakinaraztean.
- Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean.
BI1.2 Ingelesez esandakoaren ulermenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta interpretatzen
dira ingelesez esandakoaren xehetasun orokorrak. 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: Jatetxe-arloko jardueraren esparruan, ingelesez idatzitako dokumentu labur eta errazetatik informazioa ateratzea,
informazioa lortzeko, prozesatzeko eta ekintza egokiak gauzatzeko.
BI2.1 Ingelesez idatzitako zailtasun txikiko dokumentazioaren puntu garrantzitsuenak ulertzen dira, aurreikusteko
moduko egoeretan; adibidez, egoera hauetan:
- Jatetxe-tabernako jarduerako makineriaren, ekipamenduen edo tresnen eskuliburu erraz bat
kontsultatzean.
- Aplikazio informatiko baten eskuliburua kontsultatzean.
- Informazioa eskatzean eta erreserbak eta eskaerak egitean.
- Mezuak, gutunak, faxak eta mezu elektronikoak irakurtzean.
- Mapak eta planoak interpretatzean.
BI2.2 Ingelesez idatzitako komunikazioen ulermenari eragin diezaioketen baldintzatzaileak, besteak beste,
komunikazio-bidea (faxa, posta elektronikoa eta gutunak), hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak, grafia txarra,
argiztapen txarra eta kalitate txarreko inprimatzea aintzat hartzen dira mezua hobeto ulertzeko.
LB3: Jatetxe-arloko jarduerako ohiko egoeretan ahozko mezu errazak ingelesez sortzea, zerbitzua hobeto emateko eta
salmentak gauzatzeko.
BI3.1 Ingelesez hitz egitean, mezu motz eta errazak poliki eta argi adierazten dira, mezuak ulertzen direla
ziurtatzeko, jatetxe-arloko jarduerako ohiko egoeretan:
- Bezeroak zerbitzuaren aurretik agurtzean, dagokien lekuan kokatzean, eta zerbitzuaren ondoren
agurtzean.
- Informazio gastronomikoa eskatzean.
- Eskatutako eskaintza gastronomikoa ahoz berrestean.
- Janari eta edariak zerbitzatzean.
- Fakturazioa eta kobrantza egitean.
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean.
- Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean.
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.
LB4: Ingelesez idatzitako dokumentu motz eta errazak —eskaintza merkaturatzeko eta jatetxe-arloko jarduera
kudeatzeko beharrezko direnak— sortzea edo betetzea.
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BI4.1 Ingelesez idaztean, mezu motzak sortzen dira, hiztegi errazaz eta gramatika zuzenaz, jatetxe-tabernako
jarduerako ohiko egoeretan:
- Jatetxe-arloko ekitaldi edo zerbitzu berezi bateko mahaikideen banaketa-zerrendak.
- Establezimenduko eskaintza gastronomikoari buruzko informazioa eta prezioak.
- Establezimenduaren ordutegia.
- Jatetxe-arloko ekitaldiei buruzko oinarrizko informazioa, hala nola data, lekua eta prezioa.
- Establezimendua kudeatzeko eta sustatzeko dokumentu eta komunikazio errazak.
BI4.2 Ingelesezko idatzizko komunikazio oinarrizkoan 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: Bezero batekin edo batzuekin ingelesez hitz egitea eta elkarrizketa errazak izatea, zerbitzu hobea eskaintzeko.
BI5.1 Ingelesez hitz egitean, mezu motz eta errazak poliki eta argi esaten eta ulertzen dira, jatetxe-arloko
jarduerako ohiko egoeretan:
- Bezeroak zerbitzuaren aurretik agurtzean, dagokien lekuan kokatzean, eta zerbitzuaren ondoren
agurtzean.
- Informazio gastronomikoa eskatzean.
- Eskatutako eskaintza gastronomikoa ahoz berrestean.
- Janari eta edariak zerbitzatzean.
- Fakturazioa eta kobrantza egitean.
- Kexak eta erreklamazioak jakinaraztean eta ebaztean.
- Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean.
BI5.2 Ingelesez hitz egitean 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, interakziorako dagoen denbora eta ahoskeraren argitasuna.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekipo informatikoak, inprimagailua, telefonoa eta faxa. Aplikazio informatikoak. Jatetxe-tabernako materiala. Hiztegia.
Bulego-materiala.

Produktuak eta emaitzak
Atzerriko hizkuntza batean bezeroekin elkarrizketa errazak izatea, jatetxe-arloko zerbitzua emateko. Jatetxe-arloko
jarduerarekin lotzen diren dokumentu profesionalak eta teknikoak interpretatzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Gramatikari, erabilerei eta esapideei buruzko atzerriko hizkuntzako eskuliburuak. Hiztegi elebidunak, eta sinonimo eta
antonimoenak. Atzerriko hizkuntzako askotariko argitalpenak: ostalaritza-eskuliburuak, katalogoak, egunkariak eta
jatetxe-arloko aldizkari espezializatuak. Sareetan argitaratutako informazioa. Hainbat jatorritako atzerriko hizkuntzako
hiztunen kulturari buruzko eskuliburuak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO EKOIZPEN-UNITATEEN ADMINISTRAZIOA
2. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUEN DISEINUA
3. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO HORNIKUNTZA
4. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO ESTABLEZIMENDUEN PROZESU
EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
5. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO KALITATEA, SEGURTASUNA ETA
INGURUMEN-BABESA
6. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO ESKAINTZEN DISEINUA ETA MERKATURATZEA
7. prestakuntza-modulua:
CATERING-LOGISTIKA
8. prestakuntza-modulua:
INGELES PROFESIONALA JATETXE-ARLOKO ZERBITZUETARAKO
9. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO ZUZENDARITZAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1

1. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO EKOIZPEN-UNITATEEN ADMINISTRAZIOA
Kodea: MF1097_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1097_3 Jatetxe-arloko ekoizpen-unitate bat zuzentzea eta kudeatzea.
Iraupena: 150 ordu
1.1. prestakuntza-atala
JATETXE-ARLOKO PROIEKTUAREN KUDEAKETA
Kodea: UF1089
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jatetxe-arloko negozio-proiektuak egitea, haien bideragarritasun-maila aztertzeko.
EI1.1 Jatetxe-arloko negozio-proiektu txikiak idazteko beharrezko alderdiak identifikatzea.
EI1.2 Jatetxe-arloko negozio-proiektuak egiteko kasu praktiko batean:
- Jatetxe-arloko merkatuaren eskaintza eta eskaria aztertzea, produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak
zehazteko.
- Ekipamenduen eta eremuen ezaugarriak deskribatzea, egin beharreko inbertsioa baloratzeko.
- Ekipamenduen, eremuen eta pertsonen jarduera-fluxuen banaketa dokumentatzea, hasierako beharrak
zehazteko.
- Produktua edo zerbitzua identifikatzen duten ezaugarriak deskribatzea, haien bideragarritasuna aztertzeko.
- Finantziazio-iturriak aztertzea, proiektuaren ezaugarriei hobekien egokitzen zaizkionak hautatzeko.
- Diru-sarreren, kostuen, kobrantzen eta ordainketen egitura zehaztea, proiektuaren bideragarritasuna
zehazteko.
- Establezimendua irekitzeko behar den legezko dokumentazioa eskuratzea.
A2: Enpresa-plangintzaren funtzioa eta prozesua aztertzea, eta jatetxe-arloko atal, sail edo establezimenduentzat egokiak
diren planak definitzea.
EI2.1 Enpresako plangintza-prozesu baten fase eta urrats logikoak deskribatzea, helburuak finkatzeko, erabakiak
hartzeko eta bitartekoak hautatzeko.
EI2.2 Helburuen araberako zuzendaritza-prozesu bat ezartzeko oinarrizko elementuak identifikatzea.
EI2.3 Enpresa-plangintzako kasu praktikoetan:
- Enpresen plan orokor hipotetikoen esparruan, elikagai eta edarien ekoizpen-unitate edo zerbitzu jakin
batentzako helburuak formulatzea.
- Proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzea.
- Hautatutako aukeren ondoriozko programak planteatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide
materialak zehaztea.
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Edukiak:
1. Jatetxe-arloko negozioa irekitzeko proiektuaren bideragarritasunaren azterketa
- Ingurune orokorraren azterketa.
• Kontsumitzailearen azterketa.
• Lehiakideen azterketa.
• Azterketa egiteko iturriak:
o Lehen mailakoak.
o Bigarren mailakoak.
- Barne-analisia:
• Alderdi ekonomikoak.
• Alderdi teknologikoak.
• Lan-alderdiak.
• Legezko alderdiak.
- Jatetxe-arloko eskaintzaren osaera:
• Eskaintzaren aukerak.
• Eskakizun gastronomikoak.
• Menu eta karten planifikazioa, idazketa eta diseinua.

2. Jatetxe-arloko instalazioak eta ekipamenduak
- Jatetxe-arloko lokalak eta instalazioak.
• Lokalaren ezaugarriak.
• Pertsonen jarduera-fluxuen identifikazioa.
• Eremuen banaketa.
• Dekorazioa.
- Ekipamendua:
• Altzariak.
• Argiztapena.
• Makineria eta tresnak.
• Hozkuntza eta aire girotua.

3. Jatetxe-arloko negozioa irekitzeko proiektuaren azterketa ekonomiko-finantzarioa
Inbertsio-plana.
Finantziazio-plana.
Gastu-zenbatespena.
Barne-kostuak.
Kanpo-kostuak.
Oinarrizko ratioak.
Proiektuaren memoria.
• Sozietatearen jarduera.
• Urteko kontuen aurkezpen-oinarria.
• Emaitzen banaketa.
• Balorazio-arauak.
• Aktibo ibilgetua.
• Kapital soziala.
• Zorrak.
• Gastuak.
- Legezko dokumentazioa.
• Beharrezko eskakizun teknikoak.
• Lizentziak eta dokumentazioa.
• Araudi higieniko-sanitarioaren aplikazioa.
• Erantzukizun zibileko eta bestelako aseguruak.
• Informazio gehigarria.

-

4. Enpresa-planifikazioa
- Enpresa-planifikazioko prozesuko elementuak.
• Xedea.
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• Helburuak.
• Estrategiak.
• Politikak.
• Prozedurak.
• Erregelak.
• Programak.
• Aurrekontua.
- Jatetxe-arloko estrategia planifikatzeko jarraibideak.
• Enpresaren jomugak.
• Zuzendarien gaitasunak.
• Barne-indarguneak eta -ahuleziak.
• Ingurunearen mehatxu eta aukeren azterketa.
• Planen garapena.
• Ordezko aukeren hautapena.
• Emaitzen neurketa eta kontrol estrategikoa.
- Enpresa-helburua eta plan estrategikoa.
• Lehiatzeko posizio optimoa.
• Antolamenduaren planifikazioa.
• Oraingo merkatuaren edo sortuko denaren deskribapena.
• Lehiatzeko abantailak.
• Korporazioaren, sailaren eta banakakoen helburuen definizioa.
• Helburuekiko desbideratzeen azterketa.
• Enpresaren barne- eta kanpo-komunikazioa.

1.2. prestakuntza-atala
JATETXE-ARLOKO ZUZENDARITZA ETA GIZA BALIABIDEAK
Kodea: UF1090
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Antolamendu-egitura motak, funtzionalak eta kanpo- zein barne-harremanetakoak aztertzea, planifikatutako jatetxearloko establezimendu, atal edo sailarentzat egokienak direnak zehazteko.
EI1.1 Jatetxe-arloko establezimendu-motak, atalak edo sailak sailkatzea eta haien ezaugarriak definitzea, negozioproiektuetara egokitzeko.
EI1.2 Antolamendu eraginkorra definitzen duten faktoreak deskribatzea, eta haien logika argudiatzea.
EI1.3 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailen bereizgarri diren azpiegiturak eta sail arteko harremanak
konparatzea, funtzio-banaketa identifikatzeko.
EI1.4 Azpiegitura horien esparruan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, informazio-mota eta zirkuituak
deskribatzea, sailen arteko harreman onak bermatzeko.
EI1.5 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailek beste enpresa, atal edo sailekin dituzten barne- eta kanpoharremanak deskribatzea.
EI1.6 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailen antolamendu-egiturak eta egitura funtzionalak abiapuntutzat
hartuta:
- Antolamendua ebaluatzea, hartutako antolamendu-irtenbideei buruzko iritzi kritikoa sortzeko.
- Sailen arteko harremanei dagokienez deskribatu diren egitura eta harremanen ordezko irtenbideak eta
organigramak proposatzea.
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A2: Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailetako langileak hautatzeko teknikak erabiltzea, lanpostu guztiak definitzeko
eta betetzeko.
EI2.1 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailetako lanpostu bereizgarrienak deskribatzea, eta establezimendumotekin erlazionatzea.
EI2.2 Langileak hautatzeko erabili ohi diren iturriak identifikatzea, eta lanpostuekin erlazionatzea.
EI2.3 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sail bateko langileak hautatzeko kasu praktiko batean:
- Unitateko lantaldeetako kide bakoitzaren erantzukizun-mugak, funtzioak eta zereginak definitzea.
- Lanbide-jarduera adierazgarrienen lan-denborak ebaluatzea.
- Langileak hautatzeko prozesuan erabili beharreko teknikak zehaztea.
- Langileak kudeatzeko kontratazio-modu egokienak identifikatzea.
- Zenbait hitzarmen kolektibotako berezitasunak identifikatzea eta aplikatzea.
A3: Mendeko langileak zuzentzeko teknikak erabiltzea, langileak helburuetan inplika daitezen eta motiba daitezen enpresa
nahiz bezeroen beharrei erantzuteko gaitasuna izateko eta profesionaltasuna areagotzeko.
EI3.1 Langileak zuzentzeko teknikak erabiltzeko kasu praktikoetan:
- Enpresa edo sailaren helburuak eta xedeak zerrendatzea, haiek lortzeko behar diren baliabide materialak eta
lantaldearen erantzukizunak zehazteko.
- Mendeko langileen talde-lana sustatzea, haien ahalegina eta erantzukizuna areagotzeko motibazio-ekintzen
bidez.
EI3.2 Langileak zuzentzeko teknikak erabiltzeko kasu praktikoetan:
- Bilerak diseinatzea eta gidatzea, eraginkorrak izateko moduan.
- Langileentzako prestakuntza-ekintzak diseinatzea, langileen profesionaltasuna hobetzeko.
- Produktibitatea ebaluatzeko eta desbideratzeak zuzentzeko sistemak deskribatzea.
- Pizgarri-sistemak diseinatzea.

Edukiak:
1. Jatetxe-arloko establezimenduetako antolamendua
- Sailkapena.
• Jatetxeak.
• Bentak.
• Kafetegiak.
• Tabernak.
• Kantinak.
• Janari-etxeak.
• Ostatuak.
- Antolamendu eraginkorraren deskribapena.
• Lanaren espezializazioa.
• Sail-banaketa.
• Aginte-katea.
• Kontrol-tartearen hedapena.
• Zentralizazioa edo deszentralizazioa.
• Formalizazioa.
- Antolamendu-egitura motak.
• Egitura lineala.
• Egitura funtzionala.
• Linea-staff egitura.
• Batzordekako egitura.
• Matrize-egitura.
- Organigrama.
• Definizioa eta ezaugarriak.
• Funtzioak.
• Motak.
o Organigrama bertikala.
o Organigrama horizontala.
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o Organigrama zirkularra.
o Organigrama eskalarrak.
o Organigrama mistoa.
• Jatetxe-arloko sail-motak.
o Ezaugarriak.
o Funtzioak.
• Lanaren antolamendua.
o Ordutegiak eta lan-txandak egitea.
o Beharren eta materialen zenbatespena.
o Sailaren produktibitatearen azterketa.
- Beste sail batzuekiko harremanak.
• Sailen arteko harremanak eta barne-komunikazioko sistema.
- Antolamendu-egituren abantailen eta desabantailen azterketa.

2. Lanpostuak identifikatzeko eta langileak hautatzeko prozesuak
- Lanpostua identifikatzeko prozedura.
• Lanpostuaren identifikazioa eta izaera.
• Lanaren deskribapena.
• Lanposturako behar diren gaitasunak.
• Beste eskakizun batzuk.
- Langileak hautatzeko prozedurak.
• Profil profesiografikoa.
• Langileak biltzea.
• Hautagaien aurretiko hautaketa.
• Langileak hautatzeko tresnak.
o Test psikoteknikoa.
o Proba profesionalak.
o Elkarrizketak.
- Giza baliabideei aplikatu beharreko araudia.
• Kontratazioa.
• Langileen estatutua.
• Hitzarmen kolektiboak.

3. Jatetxe-arloko zuzendaritza-teknikariak.
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- Zuzendaritzaren ezaugarriak.
• Aginte-unitatea.
• Eskuordetzea.
- Zuzendaritza-motak.
• Orokorra.
• Sailkakoa.
• Operazionala.
- Zuzendaritza-zikloa.
• Planifikazioa eta erabaki hartzea.
• Integrazioa.
• Talde-lana.
• Lanpostu-jardueraren ebaluazioa.
• Ordainketa.
• Motibazioa.
- Langileen barne-prestakuntza eta prestakuntza etengabea.
• Beharren analisia.
• Prestakuntzaren abantailak.
- Langileentzako pizgarri-sistemak.
• Pizgarriak ordaintzeko programak.

Jatetxe-arloko zuzendaritza

•
•
•
•

2

Langileen txanden murrizketa.
Prestakuntzarako laguntza.
Kontziliazioa.
Lan-segurtasuna.

2. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUEN DISEINUA
Kodea: MF1098_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
UC1098_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak definitzea eta planifikatzea.

Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jatetxea prest jartzeko, zerbitzua emateko eta ixteko prozesuak aztertzea eta diseinatzea, eta prozesuko fase bakoitza
identifikatzea.
EI1.1 Zenbait zerbitzu-mota emateko ekipoak, tresnak eta altzariak identifikatzea, eta haien ezaugarriak eta aplikazio
posibleak deskribatzea.
EI1.2 Zerbitzu-mota batzuetarako jatetxea prest jartzeko prozesua deskribatzea eta diseinatzea, eta jatetxe-arloko
formularen arabera dekorazio egokia identifikatzea.
EI1.3 Mahaiak muntatzeko lanak diseinatzea eta egitea, zerbitzua emateko behar diren tresnak ezagutzea, eta
altzarien muntaketa orokorrerako ordezko aukerak eta konbinazioak ondorioztatzea.
EI1.4 Jeneroaren eta materialaren barne-hornikuntzako prozesua diseinatzea, eta altzariak eta ekipoak kokatzeko
modua diseinatzea, egunero zerbitzuari buruz ematen diren zerbitzu-aginduak edo lan-planak aintzat hartuta.
EI1.5 Zerbitzu-teknikak identifikatzea eta baliatzea, haien abantailak eta desabantailak aztertzea, eta jatetxe-arloko
formula bakoitzerako egokiak direla justifikatzea.
EI1.6 Zerbitzu-uneko langileek beste profesional eta sail batzuekin duten harremana aztertzea, eta barnekomunikazioko sistema diseinatzea.
EI1.7 Saileko lan-planak prestatzeko kasu praktikoetan:
- Giza baliabide eta baliabide materialen beharrak kalkulatzea, sailak behar bezala funtziona dezan.
- Sailaren epe laburrerako eta ertainerako produktibitate-helburuen proiekzio bat definitzea, kasu praktikoan
egindako baliabide-kalkuluak aintzat hartuta.
- Eskura dauden langileek egin beharreko zereginak doitzea eta lehenestea, eguneko, asteko edo hilabeteko
plangintza bete ahal izateko, betiere baimenak, oporrak, bajak eta bestelako egoerak kontuan hartuta.
- Lana programatzeko beharrezko dokumentazioa hautatzea eta formalizatzea, eta kasu bakoitzean
bitartekorik egokienak erabiltzea.
EI1.8 Fakturazio-motak eta kobratzeko sistemak identifikatzea, haien ezaugarriak, abantailak zein desabantailak eta
fakturatze- eta kobratze-prozesuaren kontrol administratiboa aztertzea.
EI1.9 Jatetxea ixtean egin ohi diren prozesuak identifikatzea eta deskribatzea, izakinak birjartzeko sistema, garbiketaprozedurak eta ekipo zein instalazioen mantentze-lanak diseinatzeko.
A2: Sukaldaritza-elaborazioak egiteko eta platerei bezeroaren aurrean akabera emateko aurkezte- eta zerbitzatze-prozesuak
—elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetarako prozesu egokiak direnak— diseinatzea.
BI2.1 Sukaldaritza-elaborazioen zerbitzuko kasu praktiko batean, sukaldaritza-elaborazioen eskaintza sukalde-saileko
arduradunarekin koordinatzea, eta bezeroentzat interesgarri izan daitezkeen menu, iradokizun eta sasoiko produktuei
buruzko aurreikuspenak zehaztea.
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EI2.2 Sukaldaritza-elaborazioetan maiz erabiltzen diren lehengaiak identifikatzea, eta lehengai-barietateak, haien
ezaugarri fisikoak eta dohain gastronomikoak deskribatzea.
EI2.3 Jeneroen barne-hornikuntzako dokumentazioa —elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetarako egokia dena—
diseinatzea eta betetzea.
EI2.4 Platerei akabera emateko, jakiak zatitzeko eta mahaikidearen aurrean banatzeko behar diren tresna-, ontzi- eta
ekipo-beharrak identifikatzea.
EI2.5 Oinarrizko sukaldaritza-elaborazioak eta elaborazio adierazgarriak identifikatzea, eta haien osagai diren
jeneroen ezaugarriak, elaborazio horien zerbitzu-mota eta azkenean lortu behar diren emaitzak adieraztea.
EI2.6 Goarnizio- eta dekorazio-motak identifikatzea, eta haien osagai diren jeneroak adieraztea, hornituko duten
sukaldaritza-elaborazioaren, aldagai ekonomikoen eta zerbitzuaren ezaugarrien arabera.
EI2.7 Bezeroaren aurrean platerak prestatzeko, jakiei hezurrak kentzeko eta jakiak zatitzeko oinarrizko teknikak
identifikatzea, horretarako denborak eta kantitateak finkatzea, eta zerbitzu-mota horrek eskatzen duen jarrera eta
irudia deskribatzea.
A3: Jatetxe-arloko zerbitzu eta ekitaldi berezien mota guztiak —elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetarako egokiak direnak—
aztertzea.
EI3.1 Zenbait antolamendu-sistema identifikatzea, zerbitzu- edo ekitaldi-motaren eta eskura dauden baliabideen
arabera.
EI3.2 Zerbitzuak emateko behar den informazioa eta dokumentazioa diseinatzea, eta sailen artean nahiz kanpoko
hornitzaileekin sortzen diren barne- eta kanpo-zirkuituak identifikatzea.
EI3.3 Jatetxe-arloko zerbitzu eta ekitaldi berezietan erabili ohi diren ekipo, makina, tresna eta altzariak prest jartzeko,
erabiltzeko eta haien mantentze-lanak egiteko prozesua identifikatzea.
EI3.4 Lokalak dekoratzeko, argiztatzeko eta musikaz girotzeko erabiltzen diren baliabide nagusiak identifikatzea, eta
hobekien egokitzen zaien establezimendu-motarekin erlazionatzea.
EI3.5 Elikagaiak manipulatzeari buruzko araudia identifikatzea, zerbitzu eta ekitaldi bereziak egiten direnean
betetzeko.
EI3.6 Jatetxe-arloko ekitaldi-kasu praktiko batean:
- Zerbitzu jakin bat proposatzeko beharrezko baliabideak identifikatzea.
- Zerbitzu jakin baterako behar diren baliabideek dakartzaten gastuak identifikatzea.
- Jatetxe-arloko zerbitzuaren aurrekontua egitea.
- Zerbitzu berezi bat antolatzea.
A4: Jatetxe-arloko establezimenduko oturuntza-zerbitzuko prozedurak aztertzea, eta horretarako behar diren baliabideak eta
aurrekontua identifikatzea.
EI4.1 Oturuntza-zerbitzuko kasu praktiko batean, oturuntzaren zerbitzu-agindua interpretatzea, helburu honekin:
- Tartean dauden sailak identifikatzea.
- Zerbitzua diseinatzeko beharrezko informazioa biltzea.
- Oturuntzaren aurrekontua egitea.
EI4.2 Oturuntza-zerbitzuko kasu praktiko batean, zerbitzu-prozesuak diseinatzea, alderdi hauek aintzat hartuta:
- Establezimenduaren plan orokorrak eta oturuntza-atalerako helburuak eta planak.
- Tartean dauden ekoizpen-prozesu guztien alderdi teknikoak eta ekonomikoak, antolamendukoak eta giza
baliabideetakoak.
- Eraginkortasun-, ekonomia- eta produktibitate-irizpideen arabera eta bezeroak espero duena betez, zerbitzua
ekoizteko eta emateko modua optimizatzeko aplikatu beharreko oturuntzetako teknikak.
A5: Jatetxe-arloko establezimenduetan egiten diren ekitaldi-motetan erabiltzen diren protokolo-arauak aztertzea.
EI5.1 Protokoloaren kontzeptua, jatorria eta tipologia azaltzea.
EI5.2 Jatetxe-arloko establezimenduetako protokolo-araurik ohikoenen aplikazioak zerrendatzea, ekitaldi-motaren
arabera.
EI5.3 Ekitaldiak gonbidatuei eta komunikabideei jakinarazteko behar diren informazio-tresnak identifikatzea, ekitaldimotaren eta -konposizioaren arabera, eta ekitaldi-mota bakoitzerako txartel nahiz gonbidapen egokiak idaztea,
kortesia- eta protokolo-arauak betez.
EI5.4 Jatetxe-arloko establezimenduetan egin daitezkeen ekitaldi-motak bereiztea —hala nola biltzarrak,
konbentzioak, bilerak eta foroak— eta haien ezaugarriak zehaztea.
EI5.5 Jatetxe-arloko zerbitzuko kasu praktiko batean, behar den protokoloa antolatzea.
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Edukiak:
1. Jatetxe-arloko MISE EN PLACE prozesuaren eta zerbitzatze- eta ixte-prozesuen planifikazioa.
- Hornitzaileen aukeraketa.
• Kontuan izan behar diren faktoreak.
• Hornitzaileekiko harremana.
- Barne-hornikuntzan erabilitako dokumentuak diseinatzea:
• Eskaerak.
• Eguneko lehengai-kontsumoen parteak.
• Inbentarioak.
- Altzarien eta ekipoen antolaketa:
• Jatetxeko banaketa.
• Mahaiak muntatzeko jarraibideak.
• Erreserba-liburuaren arabera, eguneko zerbitzu-aginduak ematea.
- Eskaeraren diseinua:
• Aretoko nagusiak edo maîtreak eskaera jasotzea.
• Eskaeraren zirkuitua.
• Sukaldaritza-sailarekiko harremana.
- Jangelako zerbitzua:
• Karta edo menu adostua den aintzat hartuta, zer zerbitzu-mota eman behar den:
o Ingeles erako zerbitzua.
o Frantses erako zerbitzua.
o Errusiar erako zerbitzua.
o Aldez aurretik platerean jarritako zerbitzua.
- Euskarri informatikoen erabilera.
- Fakturazioa eta kobratzeko sistemak.
• eskudirutan,
• kredituan.
- Kobratzeko sistemen aplikazioa: abantailak eta desabantailak.
- Fakturaren aldez aurreko azterketa.
- Instalazio, ekipo eta lehengaiak geroko zerbitzu baterako egokitzeko eta haien mantentze-lanak egiteko plan bat
diseinatzea eta aztertzea.

2. Beste sail batzuekiko harremana eta giza baliabideak.
-

Sailen arteko harremanak eta barne-komunikazioko sistema.
Baliabide materialen eta giza baliabideen beharrak kalkulatzea.
Sailaren produktibitatearen azterketa.
Ordutegiak eta lan-txandak egitea.
Lanaren programazioa:
• Dokumentazioa.
• Eginkizunak.

3. Kartak eta plateren fitxa teknikoak egitea
- Espainiako eta munduko lurralde-sukaldaritzak: elaborazio adierazgarrien sailkapena eta deskribapena.
- Kartak egitea:
• Maîtrearen eta sukaldeko nagusiaren arteko harremana karta egitean.
• Menuak eta iradokizunak.
• Kartako plateren azterketa:
o Ospe handiko eta irabazi-marjina handiko platerak.
o Ospe handiko eta irabazi-marjina txikiko platerak.
o Ospe txikiko eta irabazi-marjina txikiko platerak.
o Ospe txikiko eta irabazi-marjina handiko platerak.
- Elaborazioak bezeroaren aurrean egiteko aholku ematea:
• Rechaud delako su txikia.
• Haragia zatitzea.
• Arrainei hezurrak kentzea.
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- Elaborazioen fitxa teknikoak: osagaiak, kantitateak, jaki gordin eta kozinatuen tratamendua, elikagaiak
manipulatzeari buruzko araudia eta denborak.

4. Zerbitzu berezien antolamendua.
- Ekitaldi-zerbitzuak, baliabideen arabera:
• Antolamendu-sistemak.
• Dokumentazioa.
• Ekipo, makina, tresna eta altzariak prest jartzea, erabiltzea eta haien mantentze-lanak egitea.
- Ekitaldi baten antolakuntza:
• antolakuntza.
• Beharrezko baliabideak.
• Aurrekontua.
• Gastuak.
- Ekitaldietako protokoloa betetzea. Kontuan izan beharreko faktoreak.

5. Ekitaldietako protokoloaren planifikazioa.
- Protokolo-arauak, ekitaldi-motaren arabera:
• Biltzarrak.
• Konbentzioak.
• Bilerak edo foroak.
• Oturuntzak.
- Gonbidatuak:
• Erregulatze-arauak.
• Mahaiburua eta lehentasuna duten mahaikideak ekitaldietan.
• Gonbidapen-txartelak.
• Tratamenduak.
• Gonbidatu-zerrendak.

3

3. prestakuntza-modulua
JATETXE-ARLOKO HORNIKUNTZA
Kodea: MF1064_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
UC1064_3: Jatetxe-arloko hornikuntza-prozesuak kudeatzea

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Jatetxe-arloan erabilitako jenero eta lehengaiak sailkatzea eta ebaluatzea, haien ezaugarri organoleptiko, nutritibo eta
kalitatezkoak eta eskaintza gastronomikoetan agertzeko aukerak aintzat hartuta.
EI1.1 Elikatzeko lehengaiak identifikatzea eta haien ezaugarri fisikoak (forma, kolorea, tamaina eta abar), balio
gastronomikoak (sukaldaritzako oinarrizko aplikazioak), ezaugarri organoleptikoak, aurreelaborazio-beharrak eta
kontserbazio-beharrak deskribatzea.
EI1.2 Lehengaien nutrizio-ezaugarriak zehaztea, elementu-konposizioen taulak erabiliz.
EI1.3 Sukaldaritzako lehengaiak aurkezteko eta merkaturatzeko ohiko moduak deskribatzea, eta lehengaien
kalitateak, ezaugarriak eta leheneratzeko eta kontserbatzeko beharrak adieraztea.
EI1.4 Sukaldaritzako askotariko lehengaiak leheneratzeko eta kontserbatzeko beharretarako leku egokiak
identifikatzea.
EI1.5 Lehengai gisa erabilitako elikagaien kalitate-ezaugarriak eta -irizpideak deskribatzea.
EI1.6 Eskaintza gastronomikoak abiapuntutzat hartuta, kalitate-arauak eta espezifikazio teknikoko fitxak egitea,
terminologia zuzena erabiliz, eta lehengaiak jasotzean kontrolatzeko haien kalitatea zehazteko informazioa sartuz.
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A2: Edariak, jenero gordinak eta erdielaboratuak, sukaldaritza-elaborazioak eta bestelako materialak hornitzeko, jasotzeko
eta biltegiratzeko prozesuak aztertzea eta definitzea, eta haiek kontrolatzeko neurriak zehaztea eta betetzea.
EI2.1 Jatetxe-arloan merkantziak hornitzeko beharrak identifikatzeko ohiko prozesuak eta metodoak azaltzea eta
zehaztea.
EI2.2 Kondizio bereziak behar dituzten produktuak (uharteetako edo nazioarteko produktuak) erosteko eta jasotzeko
prozedurak azaltzea eta zehaztea.
EI2.3 Merkantzia horiek jasotzeko ohiko sistemak eta prozesuak azaltzea eta zehaztea, eta merkantzien egoera edo
izaeraren eta esleitutako erabileraren arabera egin beharreko eragiketak deskribatzea.
EI2.4 Sukaldaritzako jeneroa, edariak eta bestelako materiala biltegiratzeko eta banatzeko ohiko sistemak eta
prozesuak konparatzea.
EI2.5 Jeneroa jasotzeko eta biltegiratzeko kalitate-kontroleko prozesuak definitzea; hauek jaso behar ditu:
- Araudi higieniko-sanitarioaren identifikazioa.
- Kontrol-tresnen eta -gailuen identifikazioa.
- Behar diren kontrol-eragiketa, -fase edo -probak.
- Kalitatearen ezaugarrien aldakortasunean esku hartzen duten kausa-efektu faktoreak deskribatzea.
- Horniduren kalitatea ebaluatzeko prozedurak, partidetan onartzeko.
EI2.6 Sukaldaritzako jeneroa, edariak eta bestelako materiala biltegiratzeko eta banatzeko ohiko prozesuak azaltzea
eta zehaztea; hauek jaso behar dira:
- Sistemen definizioa; ekipamendu-beharrak, ordenatze-irizpideak eta abantaila konparatiboak adierazi behar
dira, elikagai, edari eta bestelako material nagusien arabera.
- Barne-banaketako bideen diseinua, denborak eta eskura dauden baliabideak optimizatuz.
EI2.7 Hornidura-kudeaketako eta biltegi-kontroleko kasu praktikoetan:
- Erabil daitezkeen hornikuntza-iturriak identifikatzea.
- Hornikuntzarako beharrezko prozesua garatzea, eta dagozkion dokumentuak formalizatzea.
- Jeneroa jasotzeko eta kontrolatzeko prozesua garatzea, ezarritako metodoen arabera.
- Elikagai- eta edari-biltegia kudeatzeko beharrezko prozedurak garatzea.
- Elikagai- eta edari-biltegiak kudeatzeko eta kontrolatzeko programa informatikoak erabiltzea.
EI2.8 Hornikuntza-sistemetan ingurumena babesteko jardunbideak betetzea, hondakinak berrerabiltzea, birziklatzea
eta murriztea sustatzeko.
A3: Jatetxe-arloko merkantzien, tresnen, altzarien eta ekipoen inbentarioaren formalizatzea eta kontrolatzea, haien kopurua
eta txandakatze- eta kontserbazio-maila jakiteko.
EI3.1 Sukaldaritzako jeneroa, edariak eta bestelako materiala kontrolatzeko eta baloratzeko ohiko sistemak eta
prozesuak konparatzea.
BI3.2 Izakinak eta bajak ekonomikoki baloratzeko eta birjartzeko eta amortizatzeko planak prestatzeko prozedurak
justifikatzea.
BI3.3 Epe laburrera, ertainera eta luzera birjartzeko eta amortizatzeko planak proposatzea, aurrez finkatutako aldi
bakoitzerako erabilera-aurreikuspenak kontuan hartuta.
EI3.4 Merkantzia-inbentarioen simulazio praktikoetan:
- Inbentario-kontrolen emaitzak egiaztatzea, behar diren laginketak eta zuzenketak eginez.
- Inbentarioak eguneratzea, eta sukaldaritzako jenero, eta edari, material, ekipo eta tresnak erabiltzeko
gutxieneko stocka, gehieneko stocka eta stock egokia justifikatzea.
- Merkantzien, ekipoen eta tresnen kopuruari, kontsumo-mailari, txandatze-mailari eta kontserbazio-mailari
buruzko txostenak formalizatzea, eta izakinak, galerak eta birjartzeko beharrak ekonomikoki baloratzea.
- Eskaerak egitea.
- Inbentarioak kudeatzeko eta kontrolatzeko programa informatikoak erabiltzea.
A4: Jatetxe-arloko hornitzeko, biltegiratzeko eta inbentarioak kontrolatzeko prozesuen gainbegiratzea simulatzea, eta haien
ondoriozko tarteko eta bukaerako emaitzak kontrolatzea.
EI4.1 Jatetxe-arloko hornikuntza, jasotzea, biltegiratzea eta inbentarioak egitea kontrolatzeko prozedurak aplikatzea.
EI4.2 Jatetxe-arloko hornikuntza-, jasotze-, biltegiratze-prozesuetako eta inbentarioak egiteko prozesuetako kasu
praktikoetan:
- Lagunduko duten langileei jarraibide beharrezko eta argiak ematea.
- Izakinen inbentarioak eta bajen erregistroak egitea norbaiti esleitzea.
- Lagunduko duten langileek lanak ezarritako plan eta jarraibideen arabera eta segurtasun- eta higiene-arauak
betez egiten dituztela egiaztatzea.
- Desbideratzeak saihestea eta zuzentzea.
- Lagunduko duten langileei laguntza teknikoa eta operatiboa ematea.
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A5: Jatetxe-arloko kontsumoak kontrolatzeko ohiko prozedurak aplikatzea.
EI5.1 Jatetxe-arloko kontsumoak kontrolatzeko ohiko dokumentazioa eta aplikazio informatikoak bereiztea eta haien
ezaugarriak zehaztea.
EI5.2 Jatetxe-arloko kontsumoak kontrolatzeko kasu praktikoetan:
- Eskaera-txartelak ezarritako arauen arabera bete direla egiaztatzea.
- Beste sail batzuei utzitako produktuen transferentzia-txartelak behar bezala bete direla egiaztatzea.
- Finkatutako prozedura eta kodeak erabiliz euskarrietan erregistratutako produktuak jasotzeari, biltegiratzeari,
banatzeari eta kontsumitzeari buruzko datuak egiaztatzea.

Edukiak:
1. Sukaldaritzako lehengaiak
- Sailkapen gastronomikoa: barietate garrantzitsuenak, ezaugarri fisikoak, kalitateak, propietate organoleptikoak eta
oinarrizko aplikazio gastronomikoak.
- Lehengaien nutrizio-ezaugarrien zehaztapena.
- Sailkapen komertziala: berezko zaizkien merkaturatze- eta tratamendu-moduak.
- Sor-markak.
- Fitxa teknikoen eta kontrol-fitxen sorrera.

2. Produktuak eta materialak
- Catering-material suntsigarria.
- Catering-material inbentariagarria.
- Izakinak edo stocka osatzen duten ondasunak.
• Salgaiak.
• Lehengaiak.
• Bestelako hornikuntzak.
o Kanpotik ekar daitezkeen elementu eta multzoak.
o Erregaiak.
o Ordezkoak.
o Askotariko materialak.
o Bilgarriak.
o Ontziak.
o Bulego-materiala.
- Uneko produktuak.
- Produktu erdibukatuak.
- Produktu bukatuak.

3. Jatetxe-arloko elikagai, edari eta beste jenero eta ekipoen hornikuntza, jasotzea, biltegiratzea,
banaketa, kontsumo-kontrola eta inbentarioak kudeatzeko prozesuak.
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- Hornikuntza-kudeaketaren funtzio nagusiak.
• Produktuak prestatzeko eta/edo merkaturatzeko beharrezko materialen erosketa.
• Produktu-biltegiratzearen kudeaketa.
• Inbentario-kontrola eta hari lotutako kostuak.
- Hornikuntza-prozesua:
• Hornitzaileen aukeraketa.
o Kalitatea.
o Prezioa.
o Zerbitzua.
o Kreditua.
• Konpetentziak.
• Erosketa-modalitateak.
- Zuzenekoa.
- Hornitzaileak.
- Prozesuen ezaugarriak eta hornikuntza-beharrak identifikatzeko metodologia:
• Hornikuntza-iturria.
• Erosketa-eskaeren kudeaketa.

Jatetxe-arloko zuzendaritza

-

-
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• Merkantzia jasotzeko prozedurak.
• Merkantzia kontrolatzeko prozedurak.
Elikagai- eta edari-lehengaiak bidaltzeko modu, banatzeko bide eta garraiatzeko bide ohikoak.
Erosketen prozesu administratiboa.
• Unitate bakoitzeko eskaerak.
• Erosketa-eskaerak edo -aginduak.
• Merkantzia-sarreren erregistro-liburua.
• Albarana.
• Izakinen fitxak edo inbentario teorikoa.
• Faktura.
Kondizio bereziak behar dituzten produktuak erosteko eta jasotzeko prozedurak.
Barne-biltegiratze eta -banaketetako prozesu eta sistemen ezaugarrien zehaztapena.
Barne-banaketako bideen diseinua.
Izakinen kontrola eta inbentarioa.
Hornikuntza-prozesuetako ingurumena babesteko jardunbideak.
Jatetxe-arloko kontsumoak kontrolatzeko eta izakinen inbentarioak egiteko ohiko dokumentazioa eta aplikazio
informatikoak.

4. prestakuntza-modulua
JATETXE-ARLOKO ESTABLEZIMENDUEN PROZESU
EKONOMIKO-FINANTZARIOAK
Kodea: MF1099_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
UC1099_3 Jatetxe-arloko establezimendu baten kudeaketa ekonomiko-finantzarioa egitea.

Iraupena: 150 ordu
4.1. prestakuntza-atala
JATETXE-ARLOKO KONTABILITATE- ETA FINANTZA-KONTUAK
Kodea: UF1091
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jatetxe-arloko unitate baten aurrekontua diseinatzea eta kudeatzea, aurrekontu-kontrola martxan jartze eta aplikatzea,
eta negozioa hobetzeko zuzentze-neurriak hartzea eta betetzea.
EI1.1 Aurrekontuaren eta aurrekontu-kontrolaren kontzeptua definitzea.
EI1.2 Elikagai- eta edari-sailetako aurrekontu-mota nagusiak identifikatzea.
EI1.3 Elikagai- eta edari-sailetako aurrekontuak egiteko sistemak identifikatzea.
EI1.4 Ustezko elikagai- eta edari-sail batentzat egokia den aurrekontu-kontroleko sistema definitzea.
EI1.5 Jatetxe-arloko proiektuen kasu praktiko batzuetan, proiektu batek irauten duen aldietarako aurrekontu nagusiak
ezartzea —esate baterako, hasierako inbertsioa, diru-sarrerak eta kostuak eta diruzaintzako fluxuak—, proiektuaren
bideragarritasun ekonomikoa kalkulatzeko.
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A2: Elikagai- eta edari-establezimendu, -atal edo -sail baten kontabilitateko eragiketak erregistratzea, indarrean den
araudiaren arabera eta dokumentazio-jasotze eta -kontrol egokian oinarrituta.
EI2.1 Kontabilitateak jatetxe-arloko negozioen kudeaketa ekonomikoari laguntzeko tresna gisa duen garrantzia
azaltzea.
EI2.2 Dokumentuak kudeatzeari, gordetzeari, zaintzeari eta artxibatzeari aplikatzeko segurtasun-sistemak eta prozedurak antolamendu-egiturekin erlazionatzea.
EI2.3 Jatetxe-arloko negozioen ondare-elementuak identifikatzea eta deskribatzea.
EI2.4 Jatetxe-arloko establezimenduetan izaten diren kontabilitateko egitaterik ohikoenak identifikatzea, eta haiek
justifikatzen dituzten dokumentuak ezagutzea eta egokitzea.
EI2.5 Hornitzaileen fakturak kontrolatzeko prozedurak azaltzea, eta kargu okerrak erregularizatzeko eskaerak eta
gorabeheren txostenak formalizatzea.
EI2.6 Oinarrizko kontabilitate-prozesua definitzea, indarrean dauden kontabilitatearen arloko arauak aplikatuz.
EI2.7 Elikagai- eta edari-establezimendu, -atal edo -sail bati dagozkion zerga nagusien likidazioa identifikatzea eta
deskribatzea.

Edukiak:
1. Aurrekontuen diseinua eta kudeaketa
- Jatetxe-arloko aurrekontu-motak.
• Salmenten aurrekontua.
• Ekoizpenaren aurrekontua.
• Gastuen aurrekontua.
• Finantza-aurrekontua.
• Diruzaintza-aurrekontua.
- Aurrekontu operatiboa sortzeko eredua.
• Diru-sarrerak.
• Ekoizpena.
• Banaketa-gastuak.
• Publizitatea.
• Ikerketa eta garapena.
• Administrazioa.
• Inbertsioak.
• Finantza-egoerak.
- Aurrekontua egiteko teknikak.
• Zurruna.
• Malgua.
• Programen araberako aurrekontua.
• Zero oinarriko aurrekontua.
- Aurrekontuaren helburuak.
• Urteko eragiketen planifikazioa.
• Aurrekontu-helburuen kontrola.
• Aurrekontuaren betetze-mailaren ebaluazioa.
- Aurrekontu-kontrola.
• Diru-sarreren kontrola.
• Ekoizpenaren kontrola.
• Banaketa- eta administrazio-gastuen kontrola.
• Inbertsio-aurrekontuaren kontrola.
• Diruzaintza-kontrola.
- Aurrekontu-desbideratze motak.
• Desbideratze teknikoa.
• Desbideratze ekonomikoa.

2. Kontabilitate-eragiketak eta -kontuak.
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- Kontabilitatearen helburua.
• Egoera-balantzea.
• Galera-irabazien kontua.
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• Memoria.
• Ondare netoaren kontabilitate-egoera.
Enpresaren ondare netoaren osagaiak.
• Ondasunak.
• Eskubideak.
•
Betebeharrak.
Jatetxe-arloko enpresa baten plan ekonomiko-finantzarioa.
• Aktibo finkoa.
o Eraketa-gastuak.
o Ibilgetu ez-materiala.
o Eskualdatze-eskubidea.
o Ibilgetu materiala.
• Aktibo zirkulatzaileak:
o Hasierako izakinak.
o Zordunak.
o Diruzaintza.
Kontabilitateko liburuak.
• Nahitaezkoak. Liburu egunkaria.
• Inbentarioen liburua eta urteko kontuak.
o Hasierako balantzea.
o Hiru hileroko balantzeak.
o Urteko kontuak.
Erosketen prozesu administratiboa.
• Sailetako eskaerak.
• Erosketa-eskaerak.
• Merkantzia-sarreren erregistro-liburua.
• Albarana.
• Izakinen fitxak edo inbentario teorikoa.
• Faktura.
Kontabilitate-kontrolari lotutako eragiketak.
• Hornitzaileak erregistratzeko eta kontrolatzeko zirkuitua.
• Kutxak eta bankuak erregistratzeko zirkuitua.
• Liburu nagusiko kontabilitatea erregistratzeko zirkuitua.

3 Enpresa-tipologia eta jatetxe-arloko zergak
- Enpresaren forma juridikoaren definizioa.
• Banakako enpresaburua.
• Sozietate mugatua.
• Sozietate anonimoa.
• Pertsona bakarreko sozietatea.
• Lan-sozietatea.
• Sozietate kooperatiboa.
• Sozietate kolektiboa.
• Sozietate komanditarioa.
- Zerga-motak.
• JEZa.
• BEZa.
• Sozietateen Gaineko Zerga.
• PFEZ.
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4.2. prestakuntza-atala
JATETXE-ARLOKO KUDEAKETA ETA KONTROLA
Kodea: UF1092
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bezeroen kontuen kudeaketa eta kontrola aztertzea, horretarako eragiketak eginez, bezeroen kontuen saldoak garai eta
forma egokian likidatu ahal izateko.
EI1.1 Fakturatzeko, kreditu-kontuak kontrolatzeko, bezeroei kobratzeko eta itzultzeko eta kobrantzen eta ordainketen
ziurtagiriak egiteko prozedurak deskribatzea.
EI1.2 Erabili ez diren baina zordundu diren zerbitzuen ondoriozko itzultze-eskubidea egiaztatzea, beharrezkoak diren
dokumentuak eta hornitzaileekiko komunikazioak formalizatuz.
EI1.3 Saldutako zerbitzuen edo produktuen erabilera-eskubideei dagozkien zenbatekoak salmenta-euskarrietan
erregistratzea.
EI1.4 Dokumentazioa ezarritako prozeduren arabera artxibatzea.
EI1.5 Bezeroen kontuen egoerari dagozkion dokumentuak prestatzea.
EI1.6 Bezeroei kobratzeko kasu praktikoetan, kudeaketak deskribatzea eta desadostasunak ebaztea, eta dagozkien
kontabilitate- eta administrazio-dokumentuak sortzea.
EI1.7 Kudeaketa ekonomikoko kasu praktiko batean, banku-kontuetan eta kutxa-erregistroetan apunte egokiak egitea,
ahalik eta doitasunik handienarekin, definitutako kasuei erantzuteko.
A2: Hornitzaileekiko saldoak likidatzeko, kutxa- eta banku-kontuak kontrolatzeko eta diruzaintza kudeatzeko lanak egitea,
eta beharrezko doitasunarekin eta zuzentasunarekin egitea egiaztatzeak, kaudimen-gabezia finantzarioko egoerak
saihesteko.
EI2.1 Ordainketa-dokumentuak bereiztea, deskribatzea eta formalizatzea, indarrean dagoen merkataritza-legeria
identifikatuz eta aplikatuz.
EI2.2 Diruzaintza-eragiketak erregistratzeko administrazio-prozesuak formalizatzea (kontabilitate-aurrekoak eta
kontabilitatekoak).
EI2.3 Kutxako mugimenduen aldian behingo laburpenak formalizatzea.
BI2.4 Diruzaintza-kudeaketako kasu praktikoetan, kutxa-kontuen kontrolak egitea, dagozkien kontaketak eginez eta
benetako saldoen eta egindako apunteen arteko aldeak konponduz.
BI2.5 Kutxa- eta banku-kontuak kontrolatzeko kasu praktikoetan, bankuko kontu-laburpenekin koadratzeak egitea eta
finantza-entitateetako apunteen eta elikagai- eta edari-establezimendu, -atal edo -sailaren banku-kontuen
liburuen/erregistroen arteko aldeak konpontzea.
BI2.6 Lapurretak eta galerak saihesteko beharrezko segurtasun-neurriak deskribatzea.
EI2.7 Diruzaintzako eragiketak zehaztasunik handienarekin eta erantzukizun- eta zintzotasun-maila handiarekin
egiteko beharra argudiatzea.
A3: Elikagai- eta edari-establezimendu, -atal edo -sail baten emaitzak aztertzea eta kontrolatzea, hurrengo denboraldietan
emaitzak optimizatzeko.
EI3.1 Establezimendu, -atal edo -sail baten balantzea aztertzea eta haren epe motzeko nahiz luzeko oreka zehaztea.
EI3.2 Elikagai- eta edari-establezimendu, -atal edo -sail baten emaitza-kontua aztertzea eta haren errentagarritasuna
zehaztea, lehenagoko denboraldiekin edo lehiakideekin konparatuta.
EI3.3 Establezimendu, -atal edo -sailaren saltokien errentagarritasun partziala aztertzea, halakorik badago.
EI3.4 Kudeaketa ekonomikoko kasu praktiko batean, kostuak kontrolatzea, aurreikusi diren eta egiaz egin diren
kontsumoak kalkulatuz eta konparatuz.
EI3.5 Kostuak zuzentzeko neurriak diseinatzea eta hartzea.
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Edukiak:
1. Jatetxe-arloko administrazio- eta kontabilitate-prozesua.
- Fakturazio-prozesua.
• Fakturak egiteko betebeharra.
o Fakturak egiteko betebeharretik salbuetsita dauden kasuak.
o Fakturen ordezko dokumentuak.
o Hartzaileak edo hirugarren batek egindako fakturak.
o Fakturaren edukia.
o Faktura sinplifikatuak.
o Fakturak egiteko epea.
o Faktura laburbilduak, kopiak eta faktura zuzentzaileak.
o Eragiketen erregistroa.
- Kudeaketa eta kontrola.
• Dokumentazioa.
• Aurrerakinak eta gordailuak.
• Fakturazioa eta kobrantza.
• Ordaintzeko bitartekoak.
o Kreditu- eta zor-txartelak.
o Txekeak.
o Zor-agiriak.
o Biltegia.
o Inbentarioak.
- Kontabilitate-erregistroak.
• Informazio-iturriak.
• Ohiko informazio-iturrien sailkapena.
o Salmentak: Gertakari-liburua.
o Erosketak: Erosketen egunkaria.
o Salmenten kostua: Kontsumo-parteak.
o Nominak: Nominen laburpena.
o Gastu orokorrak: Gastu-parteak.
o Kutxak eta bankuak: Kutxaren likidazioa.
- Ezohiko informazio-iturrien sailkapena.
• Inbentarioak egitea eta baloratzea.
• Bezeroen saldoen antzinatasun-azterketa.
• Aurrerakin bidez ordaindutako gastuen aldizkakotzea.
• Amortizazioen eta balio-galeren kalkulua.
• Etekinen gaineko zergen kalkulua.

2. Bezeroen kontuen kudeaketa eta kontrola
- Bezeroen kontuen kontrola eta eskudiruaren erabilera.
• Ordainketa-dokumentuak indarrean den legeriaren arabera zehaztea eta aztertzea.
• Kutxako mugimenduen erregistroa, eta kontabilitate-aurreko eta kontabilitateko administrazio-inprimakien
formalizazioa.
• Kutxa-kontrolak.
• Bankuko kontu-laburpenen analisia.
• Kontabilitate-dokumentazioarekin eta eskudiruarekin lotzen diren segurtasun-neurrien analisia.

3. Jatetxe-arloko kontabilitate-analisia.
- Balantzearen analisia eta balantzearen epe motzeko eta luzeko orekaren zehaztapena.
- Ondare-, finantza- eta ekonomia-analisiaren sarrera eta azterketa.
- Kostu-motak eta haien definizioa.
• Zuzeneko eta zeharkako kostuak.
• Kostu estandarrak eta kostu historikoak.
• Kostu finko eta aldakorrak.
- Lehengai-kostuen kalkulua.
- Kontsumoa kontrolatzeko metodoen aplikazioa.
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- Lokagunearen kalkulua eta azterketa.
- Errentagarritasun-atalasea.
• Salmenten hedapena.
• Merkatu-kuota.
• Batezbesteko salmentak bezeroka.
• Txandaketak.

4. Jatetxe-arloko programa informatikoak
- Jatetxe-arloko kudeaketa- eta kontrol-programa nagusiak erabiltzea.
• Kalkulu-orriak.
• Datu-baseak kudeatzeko sistemak.
• Jatetxe-arloko kudeaketako softwarea.

5

5. prestakuntza-modulua
JATETXE-ARLOKO KALITATEA, SEGURTASUNA ETA INGURUMENBABESA
Kodea: MF1100_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
UC1100_3 Jatetxe-arloko kalitatea, ingurumena eta segurtasuna kudeatzea.

Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Kalitatea kudeatzeko eta ziurtatzeko sistemak eta ingurumen-alderdiak kudeatzeko sistemak diseinatzeko eta ezartzeko
prozesua aztertzea, erakundera egokitu daitezen.
EI1.1 Kalitatearen eta ingurumen-babesaren kontzeptuak azaltzea, eta ostalaritzaren eta turismoaren sektorean
aplikatzea justifikatzea.
EI1.2 Kanpoko zein barneko bezeroen itxaropenak eta beharrak zehaztea, eskura dauden baliabideekin haiek
asetzeko aukera errealak identifikatzeko.
EI1.3 Kalitatea bermatzeko eta ingurumena babesteko erakundeak dituen politiken esanahia azaltzea eta politikak
ezartzea, bete daitezen sustatzeko.
EI1.4 Erakundean finkatutako kalitateko eta ingurumen-kudeaketako helburuak aztertzea, eta haiek lortuko direla
bermatzeko eta agerian uzteko erantzukizunak eta baliabide eskuragarriak analizatzea.
EI1.5 Kalitateko eta ingurumen-kudeaketako eskuliburuen garrantzia eta kokalekua zehaztea, eskuliburuak etengabe
egokitzeko eta eguneratzeko.
EI1.6 Kalitateko eta ingurumen-kudeaketako eskuliburuak edo, hala dagokionean, establezimenduaren sektoreari
zuzenean eragiten dioten atalak trebetasunez maneiatzea.
A2: Kalitate- eta ingurumen-kudeaketako prozesuei buruzko dokumentazioaren garrantzia aintzatestea, kudeaketa-elementu
gisa erabilgarria dela bermatzeko.
EI2.1 Norberaren lanpostuari eragiten dioten zerbitzuaren espezifikazioak eta haiek beste lanpostuekin duten erlazioa
aipatzea eta aplikatzea.
EI2.2 Kalitateko eta ingurumen-kudeaketako helburuei dagokienez norberaren lanpostuan eragina duten datuak
erregistratzea, finkatutako ereduen eta estandarren arabera betetzen direla egiaztatzeko.
EI2.3 Itxuraz zerbitzuaren ahulezia erakuts lezaketen egoerak ezagutzea eta detektatzea, haien inguruko egiazko
informazioa emango duten sistemetan sartzeko.
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EI2.4 Inkestak egitea antolatzea, datuak eta proposamenak biltzeko, kudeaketa-sistemetan proposatutako eskakizun
eta zirkuituaren arabera.
EI2.5 Norberaren ustez datuak banatzeko eta biltzeko prozesuak hobetuko lituzketen doikuntza metodologikoak
proposatzea, gero azter daitezen.
A3: Ingurumena eta kalitatea kudeatzeko prozesuetan lortutako datuak aztertzea, eta enpresa eta/edo erakundea etengabe
hobetzeko jarduerak proposatzea.
EI3.1 Enpresa eta/edo erakundea etengabe hobetzeko kasu praktiko batean:
- Egoeraren diagnostiko objektiboa egin ahal izateko analisirako datuak biltzea eta, hala badagokio, erregistro
eta adierazle egokietan laburbiltzea.
- Aztertutako datuei buruzko ondorioak ateratzea, lanpostuari dagokion mailan, haiek adierazten dituzten
ahuleziak zehazteko.
EI3.2 Desadostasun-egoerak sortzen dituzten kausak zehaztea, ahal den neurrian.
EI3.3 Prebentzio- eta zuzentze-ekintzak proposatzea, emaitza desadosak saihesteko edo konpontzeko.
EI3.4 Norberaren jarduera-eremuan ezarritako prebentzio- eta zuzentze-ekintzak berrikustea, haien eraginkortasuna
egiaztatzeko.
A4: Lanbide-jardunbideak segurtasun-, higiene- eta osasun-ingurunean egiten direla bermatzeko aurreikusitako plan, araudi
eta neurriak errespetatuz eta betez jardutea.
EI4.1 Higiene pertsonaleko neurriak identifikatzea eta hartzea, eta elikagaien kontaminazioa eragin dezaketen jokaera
guztiak ezagutzea.
EI4.2 Elikagaien manipulazioarekin, instalazioekin, lokalekin, tresnekin eta garraioarekin lotzen diren eta nahitaez bete
behar diren arau higieniko-sanitarioak identifikatzea eta interpretatzea.
EI4.3 Elikagaien ondoriozko arrisku eta toxiinfekzio nagusiak eta haiek osasunean izan ditzaketen ondorioak
sailkatzea eta azaltzea, aldaketekin eta eragileekin erlazionatuz.
EI4.4 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko kasu praktikoetan:
- Egin behar diren higiene eta jokabide pertsonaleko ekintza guztiak identifikatzea.
- Erabil daitezkeen produktu eta tratamenduak hautatzea.
- Kontrolatu beharreko parametroak finkatzea.
- Behar diren ekipoak zerrendatzea.
- Higienizazio-prozesuaren maiztasuna ezartzea.
- Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko beharrezko lanak trebetasunez egitea.
EI4.5 Osasunerako arrisku nagusiak identifikatzea, ostalaritza-sektoreko jarduerarekin erlazionatuz.
EI4.6 Larrialdi-egoeretako kasu praktikoetan:
- Arrisku nagusiak identifikatzea.
- Segurtasun Planean azaldu behar duten neurriak diseinatzea.
- Askotariko larrialdi-egoeretan eta istripuetan jarduteko jarraibideak aipatzea eta, behar izanez gero,
aplikatzea.
A5: Lanpostuan arduraz jokatzea, ingurumena babesteko indarrean den araudia betetzeko.
EI5.1 Instalazioei, elementuei eta materialei dagokienez lanpostuak bete behar dituen kondizioak identifikatzea eta
azaltzea.
EI5.2 Ingurumen-kalteen ondorioak eta Administrazioak zein enpresek ondorioak minimizatzeko egin ditzakeen
jarduerak ezagutzea.
EI5.3 Ingurumen-babesaren arloko araudiak biltzea eta zabaltzea, lanpostuan betetzen direla bermatzeko.
EI5.4 Hondakinak biltzeko, hautatzeko, birziklatzeko, arazteko, ezabatzeko eta isurtzeko teknikak deskribatzea,
lanbide-jardunbide onekin bat etor daitezen.
EI5.5 Ingurumen-jardunbide onei dagokienez lanpostuan egin beharreko jarduerak zehaztea, indarrean den araudira
egokitzeko.

Edukiak:
1. Jatetxe-arloko kalitatea.
- Oinarrizko kalitatea:
• Higienea.
• Jarrerak.
• Produktu/zerbitzu estandarizatuak.
- Jatetxe-arloko kalitate-arauen dibisioa.
• Zuzendaritza.
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• Hornikuntza eta biltegiratzea.
• Sukaldea.
• Aretoa.
• Mantentze-lanak.
• Higienea eta garbitasuna.
- Araudiak.
• UNE 167000:2006 araua, jatetxe-arloko establezimenduei dagokiena.
• Jatetxe-arloko zerbitzuen autoebaluazioa.
- Kalitatea kudeatzeko sistemen ereduak.
• ISO 9000.
• ISO 9001.
• ISO 9004.
• ISO 19011.
- Kalitate-sistemaren ezarpena.
• Kalitate-sistema bat ezartzeko erabakia.
• Oraingo egoeraren diagnostikoa eta ebaluazioa.
o Sistema ezartzeko taldearen antolamendua.
o Informazioa, prestakuntza eta entrenamendua.
o Kalitate-elementuen, -irizpideen eta -adierazleen definizioa.
o Kalitate-eskuliburu bat egitea.
o Barne-ikuskaritzak eta emaitzen ebaluazioa.

2. Jatetxe-arloko higienea.
- Elikagai-higieneko legezko araudi orokorrak.
- Jatetxe-arloan elikagai-higienea kontrolatzeko protokoloa.
• Harrera.
• Biltegiratzea eta kontserbatzea.
• Manipulazioa.
• Beroko prestaketa.
• Hotzeko prestaketa.
• Prestaketa ostekoa.
• Tenperaturak egunero kontrolatzeko fitxa.
• Asteko kontrol-fitxa.
• Garbiketa-programa.
• Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia.

3. Jatetxe-arloko lan-arriskuen prebentzioa.
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- Arrisku-faktoreak:
• Laneko espazioak.
• Zoruak.
• Igarobideak eta korridoreak.
• Zarata eta bibrazioak.
• Kondizio termo-hidrometrikoak.
• Argiztapena.
- Prebentzio-jardueraren printzipioak.
• Arriskuak saihestea.
• Saihestu ezin diren arriskuak ebaluatzea.
• Arriskuei sorburuan bertan aurka egitea.
• Lana langileari egokitzea.
• Teknikaren bilakaera kontuan hartzea.
• Arriskutsua denaren ordez arrisku txikia edo arriskurik ez duena ezartzea.
• Babes kolektiboa indibidualaren aurretik jartzen duten neurriak hartzea.
• Langileei behar diren argibideak ematea.
• Txukuntasuna eta garbitasuna.
• Jantzi gomendatuak.
• Norbera babesteko ekipoak.

Jatetxe-arloko zuzendaritza

• Lan-ekipoak.
• Instalazioak.
• Makinak.
• Ekipo osagarriak.
- Segurtasuna ostalaritzan.
• Aholku orokorrak.
• Arriskuak, kausak eta prebentzioa.
o Pertsonak maila berean erortzea.
o Pertsonak maila batetik beste maila batera erortzea.
o Objektuak manipulatzean erortzea.
o Objektu mugiezinen kontra kolpeak hartzea.
o Objektuak zapaltzea.
o Ebakiak eta anputazioak.
o Harrapaketa.
o Erredurak.
o Kontaktu elektrikoak. Zuzenak. Zeharkakoak.
o Substantzia kimikoekiko kontaktuak.
o Neke fisikoa.
o Jarrera desegokiak.
• Higiene industriala.
• Zarata.
• Tenperatura.
• Kutsatzaile kimikoekiko esposizioa.
• Kutsatzaile biologikoekiko esposizioa.
- Ergonomia eta psikosoziologia.
• Estresa.
• Neke mentala.
• Txandakako lana.
• Gaueko lana.
• Lan-jazarpena.
• Larrialdi-egoerak.
• Aholku orokorrak.
• Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
• Suteak.
• Leherketak.
• Gas-ihesak.
• Uholdeak.
• Lapurretak.
- Lehen laguntza.

4. Jatetxe-arloko ingurumen-kudeaketa
- Ingurumen-alderdiak.
• Establezimenduak ingurunean duen ingurumen-inpaktuaren aurretiazko azterketa.
• Eragina izan dezaketen instalazio, ekipo edo elementuen motaren, egoeraren eta erabileraren azterketa.
• Gomendagarriak ez diren produktuak edo lehengaiak.
• Zabor-hautaketa, birziklatzeko.
• Ur-, elektrizitate- eta erregai-kontsumoen kontrola.
• Koipe eta olio erabilien kontrola.
• Ingurumenari eragin diezaioketen lehengai, produktu edo elementuen erabilera.
• ISO 14001 Araua, Ingurumen Kudeaketako Sistemak ezartzeari buruzkoa, eta EMAS Araudia.
- Ingurumen Kudeaketako Sistemak.
• Ingurumen-politika, -helburuak eta -programa.
• Antolakuntza eta langileak.
o Erantzukizuna eta aginpidea.
o Kudeaketa-ordezkaria.
- Ingurumen-efektuak.
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• Atmosferara egindako emisio kontrolatuak eta kontrolik gabeak.
• Uretara egindako isurpen kontrolatuak eta kontrolik gabeak.
• Hondakin solidoak.
• Lurzoruaren kutsadura.
• Lurzoruaren, uraren, erregaien eta energiaren erabilera.
• Energia termikoaren, zarataren, usainen eta hautsen emisioa.
• Sektore jakin batzuetako eraginak.
- Kontrol operatiboa.
• Jarduera nola egin definitzen duten lan-jarraibide dokumentatuak.
• Eroste-jarduerekin erlazionatutako prozedurak.
• Prozesuaren ezaugarri garrantzitsuen egiaztapena eta kontrola.
• Aurreikusitako prozesuen eta ekipoen onarpena.
• Emaitza-irizpideak.
- Ingurumen-kudeaketari buruzko dokumentazio-erregistroak.
• Politika, helburuak eta programa alderatzea.
• Funtzioak eta erantzukizunak dokumentatzea.
• Sistemako elementuen elkarreraginak deskribatzea.
• Ingurumen-ikuskaritza.
• Ingurumen-kudeaketako jardueren adostasun-maila.
• Kudeaketa-sistemaren eraginkortasuna.
- Arauk ez betetzea eta zuzentze-neurriak.
• Zergatia zehaztea.
• Jarduera-plan bat prestatzea.
• Prebentzio-neurriak hartzea.
• Neurriak eraginkorrak direla bermatzeko kontrolak egitea.
• Zuzentze-ekintzen aldaketa oro erregistratzea.

6

6. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO ESKAINTZEN DISEINUA ETA MERKATURATZEA
Kodea: MF1101_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1101_3 Jatetxe-arloko eskaintzen diseinua eta merkaturatzea.
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Jatetxe-arloa aztertzea eta establezimenduaren posizionamendua definitzea, hura konfiguratzen duten aldagai guztiak
interpretatuz eta egungo egoera eta detektatutako joerak azalduz.
EI1.1 Jatetxe-arloko zerbitzuen eskari-eskaintzaren bilakaera zein joerak eta une jakin bateko egoera zehazten
dituzten aldagaiak deskribatzea, haiekin bat etorriko diren eskaintza berriak diseinatzeko.
EI1.2 Jatetxe-arloko eskariaren segmentuak identifikatzea, establezimenduaren merkatua zehaztasunez definitzeko.
EI1.3 Jatetxe-arloko establezimenduen merkatu-azterketako kasu praktiko batean:
- Lehiakide nagusiak identifikatzea eta elkarrekin konparatuz eta ezaugarri nagusiak adieraziz deskribatzea,
establezimenduak lehiakideen aldean dituen indarguneak eta ahulguneak zehazteko.
- Establezimenduaren ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak identifikatzea, negozioaren
etorkizuneko posizionamendua identifikatzeko.
- Kontsumitzaile-motak aztertzea, establezimenduaren helburuko publikoa deskribatzeko.
- Establezimenduaren posizionamendua identifikatzea, diseinatzea eta aplikatzea.

Jatetxe-arloko zuzendaritza

- Enpresaren estrategia aztertzea, erabakiak hartu ahal izateko ondorioak lortzeko beharrezko tresnak erabiliz.
A2: Askotariko eskaintza gastronomikoen osaera eta ezaugarriak zehaztea, jatetxe-arloan aintzat hartzen diren parametro
ekonomiko eta komertzialak kontuan hartuz.
EI2.1 Elikagai-taldeak aztertzea eta haien ekarpen nutritiboak azaltzea.
EI2.2 Eskaintza gastronomiko mota oro deskribatzea, haien osagaiak, ezaugarriak eta kategoria adieraziz.
EI2.3 Eskaintza gastronomikoak ostalaritza-establezimenduen jatetxe-arloko formulekin erlazionatzea, indarrean den
araudiaren arabera.
EI2.4 Jatetxe-arloko establezimendu jakin batzuen ezaugarrien zehaztapenetik abiatuz:
- Behar tipoen ondoriozko aldagaiak —sozio-ekonomikoak, dietetikoak, aukerari nahiz gustuei dagozkienak
eta eskaintza gastronomikoak prestatzeko aintzat hartu behar diren beste batzuk— identifikatzea eta
aztertzea.
- Detektatutako beharrei erantzungo dieten eskaintza gastronomiko dietetikoki orekatuak, askotarikoak eta
kalitatekoak osatzea.
- Eskaintza gastronomikoak forma eta kondizio egokietan eta ezarritako helburu ekonomiko eta komertzialen
arabera aurkeztea.
- Eskaintza gastronomikoak aurkezteko proposamen pertsonalak formulatzean eta garatzean, sormenez eta
irudimenez jardutea.
EI2.5 Hautatutako eskaintza gastronomikoa diseinatzean, higiene-, dietetika- eta nutrizio-printzipio oinarrizkoak
identifikatzea eta aplikatzea, eskaintza produktiboagoa, osasungarriagoa eta gaurkotuagoa izan dadin.
A3: Informazio-, aholkularitza- eta salmenta-prozesuak aztertzea eta haietan bezeroarentzako arretako eta komunikazioko
prozedura eta teknika egokiak aplikatzea, enpresa-helburuak lortzeko oinarrizko elementu gisa.
EI3.1 Bezero-motak identifikatzea, erosteko dituzten ohiturak eta jokabideak deskribatzea, eta gertatzen diren
interakzioak eta aplikatzekoak diren komunikazioko nahiz bezeroarentzako arretako teknikak aztertzea.
EI3.2 Jatetxe-arloko informazio-prozesuak bereiztea eta aztertzea.
EI3.3 Establezimenduak bezeroei egiten dizkien eskaintza gastronomiko guztiak —elikagaiak, edariak eta
zerbitzuak— identifikatzea eta deskribatzea.
EI3.4 Establezimenduaren eskaintza gastronomikoan sartuta dauden zerbitzu guztien salmenta-prezioak zehaztea.
EI3.5 Salmenta-teknika guztiak aplikatzea, establezimenduaren emaitza ekonomikoak optimizatzea eta bezeroaren
gogobetetze-mailari eustea.
EI3.6 Bezeroekin izandako gatazka-egoerak aztertzea eta konpontzea, eta egoera horietan aplika daitezkeen
prozedurak zehaztea eta deskribatzea.
EI3.7 Informazioa eskatzeko, erosketa-eskaera egiteko eta erreklamazioak aurkezteko kasu praktikoetan:
- Planteatutako egoeraren araberako jarrera hartzea, komunikazio-estilorik eta kortesia-araurik egokienak
aplikatuz.
- Bezeroaren beharrak identifikatzea, egin duen eskaerari buruzko aholku argiak ematea eta tratu egokia
ematea, enpatia baliatuz.
- Bezeroaren planteamenduari eta itxaropenei egokituko zaien eskaintza proposatzea.
- Kexak eta erreklamazioak kudeatzeko prozedurak aplikatzea.
- Bezero izan daitezkeenen ohiturak, gustuak eta informazio-beharrak asetzen saiatzea, kexei adeitsuki eta
zuhurki irtenbidea ematea, eta zerbitzua ematen duen erakundeak irudi ona izan dezala sustatzea.
EI3.8 Zerbitzuak sortzeko eta emateko prozesu orotan azkar eta zehaztasunez jardutearen garrantzia argudiatzea,
bezeroen kalitate-pertzepzioari kalterik ez egiteko.
A4: Jatetxe-arloko establezimenduetan aplikatzen diren sustapen-ekintzak martxan jartzea, marketin-teknikak baliatuz.
EI4.1 Eskariaren segmentuak definitzea eta eskaria osatzen duten elementuak identifikatu ahal izateko informazioiturriak identifikatzea.
EI4.2 Gaur egungo ustezko bezeroen eta bezero izan litezkeenen fitxategiak sortzea, haietan salmentak sustatzeko
eta bestelako marketin-ekintzetarako garrantzizkoak diren datuak sartzeko aukera utziz.
EI4.3 Establezimenduaren eskaintza gastronomikoaren ezaugarriak zehazten dituzten elementuak identifikatzea eta
diferentzial positiboak edo negatiboak ondorioztatzeko konparazioak egitea.
EI4.4 Salmentak sustatzeko teknikak deskribatzea, sustapen-ekintzak definitzea eta dagozkien euskarriak prestatzea
(kronogramak, bisita-fitxak, argumentu-sortak eta abar).
EI4.5 Negoziazio-teknikak deskribatzea, eta ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten egoeretan aplikatzea.
EI4.6 Merchandising-teknikak ezagutzea, eta jatetxe-arloko establezimenduetan erabili behar direnak deskribatzea.
EI4.7 Sustapen-ekintzen proposamen pertsonalak formulatzean eta garatzean, sormenez eta irudimenez jardutea.
EI4.8 Jatetxe-arloko marketin-plana deskribatzea.
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Edukiak:
1. Jatetxe-arloko zerbitzu-salmenta.
Jatetxe-arloko zerbitzuen sailkapena eta ezaugarriak.
Jatetxe-arloko eskaintzaren informazio-iturrien identifikazioa.
Ingurunearen azterketa eta analisia.
Tarifa-motak eta haiek aplikatzeko baldintzak, gure helburuaren arabera.
Prezioak finkatzeko estrategiak.
• Lehiakideen prezioen azterketa.
• Bezeroaren balio-pertzepzioaren araberako prezioa.
• Merkatuan sartzeko prezioa.
• Prestigioagatiko prezioa.
• Merkatuaren deskremazioagatiko prezioa.
• Sustapenagatiko prezioa.
• Prezio psikologikoa.
• Irabaziaren araberako prezioa.
- Eskain daitezkeen zerbitzu-motak.

-

2. Eskaintza gastronomikoaren osaera.
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- Sukaldaritza-eskaintzaren sorkuntzako oinarrizko printzipioak eta sailkapena.
- Jatetxe-arloko eskaintza definitzen duten ezaugarriak.
• Lokalaren kokapena.
• Janari- eta edari-eskaintza.
• Prezioak.
• Nortasun korporatiboa.
• Giroa.
• Zerbitzua.
• Kalitatea.
• Bermea.
• Kudeaketa-estiloa.
• Bezeroarentzako balioa.
- Eskaintzen elementuak.
• Bezeroa.
• Euskarri fisikoa.
• Harreman zuzeneko langileak.
- Eskaintzen aldagaiak.
• Aisialdi-otorduak.
• Negozio-otorduak.
• Oturuntzak eta zeremoniak.
- Eskaintza gastronomiko motak.
• Menua.
• Karta.
• Iradokizunak eta eguneko platerak.
• Eskaintza bereziak.
• Buffet-menua.
- Karta bat egiteko oinarrizko printzipioak.
- Menu bat egiteko arauak.
• Dietetikoa.
• Merkea.
• Erakundearen ikuspegia.
• Alderdi gastronomikoa.
• Estetikoa.
- Produktu-eskaintzaren merchandisinga eta diseinua.
- Elikaduraren eta osasunaren egungo egoeraren azterketa.
- Lehiatzeko estrategia generikoak.
• Lidergoa kostuetan.

Jatetxe-arloko zuzendaritza

•
•

Bereizketa.
Ikuspuntua edo segmentazioa.

3. Jatetxe-arloko egoeraren azterketa.
- Merkatuaren egoeraren azterketa eta analisia.
• Joerak.
• Merkatu-kuotak.
- Jatetxe-sektorearen azterketa.
• Barne-analisia.
• Kanpo-analisia.
• AMIA analisiak.
- Merkatu-ikerketa motak.
• Kuantitatibo edo zenbakizkoa.
• Kualitatiboa.
• Dokumentala edo bigarren mailako iturrietatik egindakoa.
• Bigarren mailako marketin-iturrietatik egindakoa.
- Jatetxe baten posizionamendua.
• Bezeroen profil soziodemografikoa.
• Purchase Funnel (erosketa-inbutua).
• Kontsumo-maiztasuna.

4. Jatetxe-arloko komunikazioa, marketina eta salmentak.
- Merkatuko segmentu ongi definituetako bezeroen beharrak eta desioak aztertzea.
- Pertsona arteko komunikazioa eta komunikazio-motak.
- Giza beharren eta motibazioaren azterketa.
• Erabakitze-prozesua.
• Bezeroen itxaropenak eta haien teknikak.
• Asebetetze-teknikak.
• Kalitate-estandarrak.
- Enpresaren irudia eta bezeroaren asebetetze-maila ebaluatzea eta neurtzea.
- Sail guztien motibazioa.
- CRM egitura (Customer Relationship Management)
• Salmentak.
• Negozio-unitate edo -pertsona bakoitzari salmenta-helburuak esleitzea.
• Kontaktu-mota guztien kudeaketa.
• Kontuen kudeaketa.
• Eskaintzen kudeaketa.
• Kontratuen kudeaketa.
• Finkatutako helburuen segimendua.
- Marketina.
• Merkatu-datuak.
• Lehiakideei buruzko datuak.
• Bezeroen segmentazioa.
• Eskaintzaren definizioa.
• Segmentu/kanalen esleipena.
• Zerbitzuak.
o Zerbitzu-eskaeren kudeaketa.
o Gorabeheren kudeaketa.
o Erreklamazioen kudeaketa.
o Bezeroen datu-baseen eguneraketa.
o Gogobetetze-mailari buruzko inkestak eta kalitate-mailen lorpena.
- Jatetxe-arloko merchandising-elementuak.
• Dekorazioa eta giroa.
• Ekipamendua.
• Menua.
• Produktuaren lehentasunezko kokapena.
• Argazkiak.
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• Hagak.
• Kartelak.
• Publizitatea.
• Erakustaldiak eta dastaketak.
• Beste batzuk.
- Marketin-plan baten egitura.
• Analisi-fasea.
o Kanpo-analisia. Barne-analisia.
• AMIA analisiak. Estrategia-fasea.
o Erabakiak.
o Helburuen finkapena.
o Marketin Mix politika.
• Fase operatiboa.
o Ekintza-plana.
o Aurrekontua.
o Errentagarritasun-aurreikuspena.

7

7. prestakuntza-modulua:
CATERING-LOGISTIKA
Kodea: MF1102_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1102_3 Catering-logistika kudeatzea.
Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Informazioa aztertzea eta jeneroa, sukaldaritza-elaborazioak eta materiala kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko
prozesuak diseinatzea, catering-zerbitzuak emateko.
EI1.1 Catering-zerbitzua ematen duten establezimenduetako sail ohikoenak identifikatzea, eta haietako bakoitzaren
funtzioak azaltzea.
EI1.2 Catering-zerbitzua ematen duten establezimenduetako ohiko sailen arteko harremanak eta informazio-fluxua
azaltzea.
EI1.3 Catering-zerbitzu mota batzuetan erabili ohi diren material mota, ekipoak eta garraiobideak identifikatzea.
EI1.4 Catering-zerbitzu bat prestatzeko kasu praktiko batean:
- Tartean dauden catering-establezimenduko sailak identifikatzea.
- Garraiatu behar diren jenero eta sukaldaritza-elaborazioak identifikatzea.
- Garraiatu behar diren material eta ekipoak identifikatzea.
- Kontratatutako zerbitzuaren arabera zer garraiobide-mota erabiliko den identifikatzea.
- Kontratatutako catering-zerbitzuan parte hartuko duten sailei buruzko informazioa biltzea.
- Zerbitzuan parte hartuko duten sailei buruzko informazioa aztertzea eta enpresaren egiturarekin
konparatzea.
- Kontratatutako catering-zerbitzurako jeneroa, sukaldaritza-elaborazioak eta materiala kargatzeko,
deskargatzeko eta garraiatzeko prozesua diseinatzea.
EI1.5 Catering-zerbitzu bat prestatzeko kasu praktiko batean:
- Aurreikusitako garraio-zerbitzuen programazioarekin pista- edo lan-plan bat egitea, mendeko langileen
artean banatzeko.
- Catering-zerbitzuen programazioa betetzeko behar diren langileak eta ibilgailuak lan-planetik ondorioztatzea.
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- Catering-zerbitzuak ibilgailu erabilgarrien artean banatzea, eta dagokion txandako langileei esleitzea
kargatze- eta deskargatze-lanak.
- Esleitutako helmugetan gerta daitezkeen aldaketak, atzerapenak edo bertan behera uzteak parte hartuko
duten sailekin aztertzea, eta lan-planean aldaketak proposatzea.
A2: Catering-zerbitzua emateko jeneroa, sukaldaritza-elaborazioak eta materiala kargatzeko, deskargatzeko eta
garraiatzeko prozesuak gainbegiratzeko prozedurak deskribatzea eta aplikatzea.
EI2.1 Catering-zerbitzuko jeneroa, sukaldaritza-elaborazioak eta materiala kargatzeko, deskargatzeko eta
garraiatzeko arauak betetzen diren kontrolatzeko prozedurak deskribatzea.
EI2.2 Garraioetako cateringeko jeneroa, sukaldaritza-elaborazioak eta materiala kargatzeko, deskargatzeko eta
garraiatzeko prozesuen kasu praktikoetan:
- Kontratatutako garraio- eta karga-motaren arabera konpainia bakoitzarentzat erabili behar diren material eta
ekipoei buruzko jarraibideak ematea ustezko mendeko langileei.
- Hegazkin-, tren- edo itsasontzi-mota bakoitzerako karga- eta deskarga-diagramak egitea, mendeko langileen
artean banatzeko.
- Karga- eta deskarga-denborak kontrolatzeko teknikak aplikatzea, hegazkina, trena edo itsasontziaren
ustezko irteera ez atzeratzeko eta mendeko langileen produktibitatea kontrolatzeko.
- Jenero, sukaldaritza-elaborazio eta materiala helmugako langileek jasotzen dutenean, ezarritako
dokumentazioa erabiliz, entregatze-unean elikagaiak zer tenperaturatan dauden idatziz jasoz eta zerbitzua
geroago fakturatzen dela ziurtatzeko sinatu dela egiaztatuz erregistratzen dela ziurtatzeko prozedurak
aplikatzea.
- Helmugan gertatutako gorabeherak ezarritako dokumentazioan erregistratzen direla ziurtatzeko prozedurak
aplikatzea, gero azter daitezen eta konponbidea eman dakien.
EI2.3 Cateringeko jeneroa, sukaldaritza-elaborazioak eta materiala kargatzeko eta garraiatzeko prozesuen kasu
praktikoetan:
- Kontratatutako zerbitzua emateko behar diren makina eta ekipoen funtzionamendua kontrolatzeko
prozedurak aplikatzea; makina eta ekipoak haien funtzionamenduari eragingo dion kalterik ez egiteko
moduan kokatzen dira garraiobidean.
- Materiala berraztertzen eta paketatzen dela eta hautsi edo galdu diren elementuen berri ematen dela
egiaztatzeko prozedurak aplikatzea.
- Jeneroa eta sukaldaritza-elaborazioak ezarritako arau higieniko-sanitarioak betez kargatzen eta
deskargatzen direla ziurtatzeko prozedurak aplikatzea.
- Batetik, jenero, sukaldaritza-elaborazio eta materialen edukiontziak garraiatu aurretik egiaztatzen direla eta,
bestetik, edukiontzietan zer dagoen eta irteeran elikagaiak zer tenperaturatan dauden idatziz jasotzen dela
ziurtatzeko prozedurak aplikatzea.
A3: Kontratatutako jatetxe-arloko eskaintza garraiatzeko erabiltzen den ibilgailu-flotaren egoera gainbegiratzeko prozedurak
deskribatzea eta aplikatzea.
EI3.1 Ibilgailu-flotaren egoera kontrolatzeko prozedurak identifikatzea eta aplikatzea, eta parte hartuko duten sailak
identifikatzea, haien arteko koordinazioa ziurtatzeko.
EI3.2 Ibilgailu-flotaren dokumentazioa egiaztatzeko prozedurak deskribatzea eta aplikatzea, baimen, aseguru eta
ikuskapenei dagokienez indarrean den legeria azalduz.
EI3.3 Flotako ibilgailuen istripu-kasu batean, aseguru-etxearekin bete beharreko prozedura, eta, hala badagokio, Giza
Baliabideen Sailari komunikatzeko prozedura deskribatzea.

Edukiak:
1. Cateringaren antolamendua eta planifikazioa
- Eskain daitezkeen catering-tipologiak.
• Garraioa.
• Helbidea.
• Kolektibitatea.
• Eskaera.
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-

-

-

-

Beste sail batzuekiko harremanak.
Catering bateko lantaldeen ezaugarriak, prestakuntza eta funtzionamendua.
Catering-zerbitzuetako pertsonen arteko komunikazio-prozesuak.
Catering-zerbitzuak muntatzeko materialak eta ekipoak.
Ohiko makinak eta ekipoak.
• Identifikazioa.
• Funtzioak.
• Operazio-moduak.
• Mantentze-lan errazak.
Catering-zerbitzua izaten duten garraio-konpainiarik ohikoenak.
• Ordainpeko zerbitzua.
• Doako zerbitzua.
Edukiontzietako karga-diagramak, garraio-motaren arabera.
Jatetxe-arlo kolektiboaren zehaztasunak.
• Bezero-mota.
• Aurkezpena.
• Produktuak.
• Eskaintza gastronomikoa.
• Erabiltzen diren materialak.
Catering-zerbitzu bat prestatzeko eta planifikatzeko prozesuaren antolamendua eta lanketa.

2. Catering-zerbitzua
- Catering-tipologiak.
• Cocktail-cateringa.
• Harrera cateringa.
• Harrera-buffet cateringa.
• Harrera-, bazkari- eta oturuntza-cateringa.
• Laneko gosariko cateringa.
• Brunch cateringa.
• Vernissage cateringa.
• Ohorezko ardoen cateringa.
• Coffee break cateringa.
- Eskainiko den cateringaren arabera behar diren materialak.
• Sukaldaritza-ekipoak.
• Elikagaiak tratatzeko tresnak.
• Garraiorako eta zerbitzurako tresnak.
• Artxibo-materiala.
• Materialaren inbentario-koadernoak, txanda-koadroak eta ordutegiak.
- Catering-zerbitzuen muntaia-prozesua.
• Faseak.
o Materiala eta ekipoak prest jartzea.
o Zerbitzu-agindua interpretatzea.
o Sukaldaritza-jenero eta -elaborazioen hornikuntza.
o Catering-zerbitzuaren muntaketa.
o Kargarako antolamendua.
- Catering-zerbitzuak muntatzeko modurik ohikoenak.
• Garraioetako catering-muntaia.
• Kolektibitateentzako zerbitzurako eta etxez etxeko zerbitzurako catering-muntaia.
• Hainbat catering-zerbitzutan ohikoak diren sukaldaritza-elaborazioak.
- Garraiobideetan bertan saltzeko produktuen muntaia.
• Ekipoak. Produktuak.
• Segurtasuna. Biltegiratzea.
• Aduanetako agintaritzak onartutako ohiko dokumentazioa.
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3. Catering-logistika
- Garraio-enpresen kategoriak.
• Hegazkinetako cateringa.
• Trenetako cateringa.
• Itsasontzietako cateringa.
• Sukalde zentralak.
- Catering-enpresen araudiak.
• Kondizio higieniko-sanitarioak.
• Merkantziak jasotzeko bulegoa.
• Elikagaiak prestatzeko eta ontziratzeko aretoa.
• Langileak.
• Sukaldaritza-prestakinen garraioa.
- Ibilgailu-flotaren kontrola.
- Dokumentazioaren kontrola.

4. Catering-zerbitzuaren lan-plana
- Lan-eskuliburuen sorkuntza.
• Sarrerak. Irteerak.
• Denborak.
- Baliabideen planifikazioa.
- Dokumentu-erregistroa eta kontrol sanitarioa.
- Salmenta- eta zerbitzu-prozedurari buruzko eskuliburua.

8

8. prestakuntza-modulua:
INGELES PROFESIONALA JATETXE-ARLOKO ZERBITZUETARAKO
Kodea: MF1051_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1051_2: Jatetxe-arloko zerbitzuetan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile
independente mailarekin.

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jatetxe-arloko jardueran ingelesez emandako ahozko mezu errazak interpretatzea.
EI1.1 Ingelesez poliki eta argi emandako ahozko mezuen esanahi orokorrak interpretatzea eta mezuaren xedea ulertzea,
honako lan-egoera hauetan:
Bezeroak zerbitzuaren aurretik eta ondoren agurtzean.
Eskaintza gastronomikoari buruzko informazioa eskatzean.
Eskaintza gastronomikoa eskatzean.
Faktura eta kobratzeko sistemei buruzko informazioa eskatzean.
Kexa edo erreklamazio bat jakinaraztean.
Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean.
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.
Mezu-igorleen kopurua eta ezaugarriak.
Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak eta doinuak.

53

OSTALARITZA ETA TURISMOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

-

Ahoskeraren garbitasuna.
Inguruko zarata, interferentziak eta distortsioak.
Hitzezkoak ez diren elementuak.

A2: Jatetxe-arloko jardueran jasotzen eta erabiltzen diren eta ingelesez idatzita dauden mezu eta dokumentu errazak
interpretatzea.
EI2.1 Establezimenduan jasotzen eta erabiltzen diren ingelesezko mezu, jarraibide labur eta dokumentuen esanahi
orokorra interpretatzea eta haien xedea ulertzea, lan-egoera hauetan haien edukia aplikatu ahal izateko adinako
zehaztasunaz:
Jatetxe-arloko jarduerako makineriaren, ekipamenduen edo tresnen eskuliburuak kontsultatzean.
Aplikazio informatiko baten eskuliburuak kontsultatzean.
Informazioa eskatzean eta erreserbak eta eskaerak egitean.
EI2.2 Lan-egoera simulatuetan ingelesez emandako idatzizko mezu errazak interpretatzea, komunikazioan eragina izan
dezaketen baldintzetan:
Komunikazio-kanala (faxa, posta elektronikoa edo gutuna).
Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak.
Grafia eskasa.
A3: Jatetxe-arloko jarduerako ohiko egoerei buruzko ahozko mezu errazak ingelesez sortzea.
EI3.1 Ikasitako kortesia-formulak, lokailu bidez lotutako esaldi motzak eta nazioartean erabiltzen den hiztegia ingelesez
eta argi ahoskatuz adieraztea, honako lan-egoera hauetan:
Bezeroak zerbitzuaren aurretik agurtzean, dagokien lekuan kokatzean, eta zerbitzuaren ondoren agurtzean.
Informazio gastronomikoa eskatzean.
Janari eta edariak zerbitzatzean.
Fakturazioa eta kobrantza egitean.
Kexak eta erreklamazioak bideratzean.
Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean.
EI3.2 Mezu motz eta errazak ingelesez eta ahoz adieraztea, 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.
Jatetxe-arloan ohikoak diren inguruneko zarata eta interferentziak.
Komunikaziorako dagoen denbora.
A4: Jatetxe-arloko jarduerako ohiko egoerei buruzko dokumentu errazak ingelesez idaztea.
EI4.1 Mezu eta jarraibide motzak ingelesez idaztea, hiztegi errazaz eta gramatika zuzenaz, honako lan-egoera hauetan:
Bezeroen eskaerak idaztean.
Establezimendua edo eskaintza gastronomikoa sustatzeko dokumentu errazak idaztean.
Bezeroentzako informazio interesgarria idaztean, hala nola ordutegiak, datak eta oharrak.
EI4.2 Mezu eta jarraibide motzak ingelesez idaztea, 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.
Mezua irakurtzeko argiztapen-maila.
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A5: Solaskide batekin edo batzuekin ingelesez hitz egitea, jatetxe-arloko zerbitzuetako egoera formaletan eta informaletan,
zailtasun txikiko mezu errazak adieraziz eta ulertuz.
EI5.1 Solaskide batekin edo batzuekin ingelesez interakzioan aritzea, zenbait lan-egoeratan, hala nola:
Zerbitzuaren aurretik eta ondoren agurtzean.
Eskaintza gastronomikoari buruzko informazioa eskatzean.
Eskaintza gastronomikoa eskatzean.
Elikagai- eta edari-zerbitzua ematean.
Faktura eta kobratzeko sistemei buruzko informazioa eskatzean.
Kexak eta erreklamazioak bideratzean.
Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean.
EI5.2 Komunikazioan eragina duten baldintzetan, ingelesezko interakzio-egoerak bideratzea. Baldintza horien artean
daude:

Jatetxe-arloko zuzendaritza

Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa.
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. Gastronomia- eta dokumentu-informazioa ingelesez ematea:
-

Menuak, kartak eta errezetak ulertzea eta itzultzea.
Jatetxe-arloko ekitaldi edo zerbitzu berezi bateko mahaikideen banaketa-zerrendak egitea.
Establezimenduko ordutegiak egitea.
Jatetxe-arloko ekitaldiei buruzko oinarrizko informazioa, hala nola data, lekua eta prezioa.
Eskaintza gastronomikoari, edariei eta prezioei buruzko informazio-eskaerei erantzutea.
Establezimendua kudeatzeko eta sustatzeko dokumentu eta komunikazio errazak idaztea.
Eskaera, jarraibide eta ordutegietarako dokumentu eta komunikazio errazak idaztea.
Jatetxe-arloko jarduerako makineriari, ekipamenduari, tresnei eta aplikazio informatikoei buruzko eskuliburu erraz
bat kontsultatzea.

2. Jatetxe-arloko zerbitzuko bezeroentzako arreta ingelesez:
- Bezeroekiko harremanetarako berariazko terminologia.
- Nork bere burua aurkeztea (norberari buruzko informazioa ematea).
- Bezeroei edo kontsumitzaileei arreta emateko ohiko egiturak eta erabilerak: agurrak, aurkezpenak eta kortesiaformulak.
- Bezeroen edo kontsumitzaileen erreklamazioen edo kexen tratamendua: bezeroen erreklamazioetan eta kexetan
ohikoak diren egoerak.
- Bezeroei arin eta naturaltasunez arreta emateko eta haien erreklamazioak bideratzeko jatetxe-arloko egoeren
simulazioak.
- Platerekin ezkontzen diren edariak aholkatzea.
- Fakturatzeko eta kobratzeko sistemei buruzko informazioa. Kontuak.
- Informazio-eskaerei, erreserbei eta eskaerei erantzutea.
- Inguruari buruzko askotariko informazio-eskaerei erantzutea.

3. Jatetxe-arloko terminologia espezifikoaren ahozko eta idatzizko adierazpena:
-

9

Edari nagusiei buruzko ingelesezko terminologia erabiltzea.
Jatetxe-arloko esapide ohikoenak erabiltzea.
Edari nagusiei buruzko ingelesezko terminologia ezagutzea eta erabiltzea.
Arrain, itsaski eta haragi nagusiei buruzko zerrendak eta elkarrizketak ingelesez egitea.
Barazki, eltzekari eta fruta nagusiei buruzko ingelesezko terminologia ezagutzea eta erabiltzea.
Espezia eta fruitu lehor nagusiei buruzko zerrendak eta elkarrizketak ingelesez egitea.
Jatetxe-arloko ontziei eta tresnei buruzko zerrendak eta elkarrizketak ingelesez egitea.
Ingelesezko neurri- eta pisu-unitateak ulertzea.
Jatetxe-arloko adarreko eta adar horretako sailetako profesionalen arteko elkarrizketak ingelesez egitea eta
erabiltzea.

9. prestakuntza-modulua:
JATETXE-ARLOKO ZUZENDARITZAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0226
Iraupena: 80 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen diseinuan eta planifikazioan parte hartzea.
EI1.1 Sailaren lan-planak prestatzen laguntzea, giza baliabideak eta baliabide materialak definituz eta sailaren
produktibitate-helburuekin erlazionatuz.
EI1.2 Sukalde-saileko arduradunarekin sukaldaritza-elaborazioen eskaintzak hautatzen parte hartzea.
EI1.3 Jatetxe-arloko ekitaldi bat antolatzen laguntzea: antolamendua, beharrezko baliabideak, aurrekontuak eta gastuak.
EI1.4 Ekitaldi berezi bat antolatzen laguntzea.
EI1.5 Zerbitzu-aginduak ulertzea.
A2: Elikagaiak eta edariak hartzea, eta, ondoren, biltegiratzea eta banatzea.
EI2.1 Kontrol-eragiketetan laguntzea, xede horretarako jarritako bitartekoak eta jarraibideak erabiliz, eta eskatutako eta
jasotako jeneroaren kantitateen eta kalitateen artean desbideratzeak detektatzea.
EI2.2 Araudi higieniko-sanitarioaren arabera maneiatzea, bai biltegiratzeko edo berehala kontsumitzeko jeneroa, bai
kontrol-ekipoak.
EI2.3 Elikagaiak eta edariak biltegiratzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta jeneroa finkatutako lekuaren, dimentsioen,
ekipoen eta sistemaren arabera antolatzea, araudi higieniko-sanitarioa zorrotz aplikatuz.
EI2.4 Biltegiratze-aldian hondatutako jeneroa baztertzea, eta adieraztea establezimendu-mota bakoitzean zer saili
jakinarazi behar litzaiekeen.
EI2.5 Merkantziak jasotzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunez eta
zintzotasunez jardutea.
A3 Jatetxe-arloko establezimendu baten kudeaketa ekonomiko-finantzarioa aztertzea.
EI3.1 Urteko aurrekontuak eta establezimenduaren profila aztertzea.
EI3.2 Kontabilitateko eragiketetan laguntzea.
EI3.3 Kutxak, hornitzaileak eta bankuak kontrolatzeko prozesuetan parte hartzea.
EI3.4 Kostuak kontrolatzen laguntzea.
A4: Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei dagozkien arau eta baldintza higieniko-sanitarioak aztertzen
eta aplikatzen laguntzea, elikagaien ondoriozko toxiinfekzio-arriskuak eta ingurumena kutsatzeko arriskuak saihesteko.
EI4.1 Elikagaien manipulazioarekin, instalazioekin, lokalekin eta tresnekin lotzen diren eta nahitaez bete behar diren
arau higieniko-sanitarioak identifikatzea eta interpretatzea.
EI4.2 Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateen ezaugarriak garbitzeko produktu eta tresna
baimenduekin konbinatzea.
EI4.3 Kasu bakoitzean garbiketa-produktu eta -tresna egokienak erabiltzea, elikagaiak eta edariak ekoizteko edo
zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta.
A5: Jatetxe-arloko eskaintzen merkaturatzea.
EI5.1 Jatetxe-arloko sektorea eta haren ingurunea aztertzea.
EI5.2 Joera gastronomikoak identifikatzea eta eskaintza gastronomikoaren diseinuan parte hartzea.
EI5.3 Jatetxe-arloan marketin-teknikak baliatuz egiten diren sustapen-ekintzak aztertzen eta martxan jartzen parte
hartzea.
A6: Catering-logistika kudeatzea.
EI6.1 Catering-zerbitzu bat prestatzeko eta planifikatzeko prozesuak aztertzea.
EI6.2 Catering-zerbitzuko jeneroa, sukaldaritza-elaborazioak eta materiala kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko
prozesuak gainbegiratzeko prozedurak aplikatzea.
EI6.3 Catering-eskaintzaren garraioari dagokion dokumentazioa gainbegiratzeko eta kontrolatzeko prozedurak
identifikatzea.
A7: Solaskide batekin edo batzuekin ingelesez hitz egitea, jatetxe-arloko zerbitzuetako egoera formaletan eta informaletan,
zailtasun txikiko mezu errazak adieraziz eta ulertuz.
EI7.1 Bezeroari ingelesez arreta ematea.
EI7.2 Jatetxeetako ingelesezko terminologia espezifikoa eta esapide ohikoenak erabiltzea.
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A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea.

Jatetxe-arloko zuzendaritza

Edukiak:
1. Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak
-

Sailaren lan-planetan laguntzea.
Saileko giza baliabide, baliabide material eta produktibitate-helburuei dagozkien beharrak asetzen laguntzea.
Sukalde-saileko arduradunarekin sukaldaritza-elaborazioen eskaintzak hautatzen laguntzea.
Ekitaldi bat antolatzen laguntzea: antolamendua, beharrezko baliabideak, aurrekontuak eta gastuak.
Zerbitzu berezi bat antolatzen laguntzea.
Zerbitzu-aginduak ulertzea.

2. Sukaldaritzako lehengaiak eta jeneroa jasotzea eta biltegiratzea
-

Merkantziak hartzeko kontrol-eragiketak.
Biltegiratzeko edo berehala kontsumitzeko jeneroa manipulatzea.
Janariak eta edariak biltegiratzeko oinarrizko eragiketak.
Baleak eta dokumentazioa formalizatzea.
Merkantziak jasotzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuen erantzukizuna.

3. Jatetxe-arloko establezimendu baten kudeaketa ekonomiko-finantzarioa
-

Establezimendu baten aurrekontuak aztertzea.
Kontabilitate-kontuak interpretatzea eta zeregin horretan laguntzea.
Kontabilitate-erregistroak betetzea.
Prozesu administratiboan laguntzea.

4. Segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena babesteko arauak betetzea
- Araudi higieniko-sanitarioa, segurtasun-araudia eta elikagaien manipulazioko araudia betetzea.
- Jeneroa eta sukaldaritza-elaborazioak biltegiratzeko eta manipulatzeko prozesuetan, energia aurrezteko eta
ingurumena zaintzeko neurriak errespetatzea.
- Arrisku-egoeretan larrialdi-prozedurak aplikatzea.

5. Jatetxe-arloko eskaintzaren merkaturatzea
- Merkatuaren eta establezimenduaren egoeraren azterketan laguntzea.
- Eskaintza gastronomikoaren diseinuan laguntzea.
- Jatetxe-arloko marketin- eta sustapen-teknikak erabiltzea.

6. Catering-logistika
- Catering-zerbitzuaren prozesua ulertzea eta betetzea.
- Catering-zerbitzua osatzen duen karga antolatzeko prozesua egitea.
- Catering-garraioko dokumentazioa betetzea.

7. Ingelesezko komunikazioa eta adierazpena jatetxe-arloko zerbitzuetako egoeretan:
- Jatetxe edo hoteleko 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.
- Edari eta janariei buruzko informazioa eta aholkuak ingelesez ematea.
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean ingelesez erantzutea.
- 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.

8. 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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Jatetxe-arloko zuzendaritza

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

PRESTAKUNTZA-MODULUA
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BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

MF1097_3
Jatetxe-arloko ekoizpenunitateen administrazioa

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko
goi-mailako teknikariaren titulua.

2 urte

4 urte

MF1098_3
Jatetxe-arloko zerbitzuprozesuen diseinua

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko
goi-mailako teknikariaren titulua.

2 urte

4 urte

MF1064_3
Jatetxe-arloko hornikuntza

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko
goi-mailako teknikariaren titulua.

2 urte

4 urte

MF1099_3
Jatetxe-arloko
establezimenduen prozesu
ekonomiko-finantzarioak

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko
goi-mailako teknikariaren titulua.

2 urte

4 urte

MF1100_3
Jatetxe-arloko kalitatea,
segurtasuna eta ingurumenbabesa

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.

1 urte

Nahitaezkoa da
akreditazioa izatea

Jatetxe-arloko zuzendaritza

MF1101_3
Jatetxe-arloko eskaintzen
diseinua eta merkaturatzea

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko
goi-mailako teknikariaren titulua.

2 urte

4 urte

MF1102_3
Catering-logistika

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko
goi-mailako teknikariaren titulua.

1 urte

4 urte

MF1051_2
Ingeles profesionala jatetxearloko zerbitzuetarako

• Filologian, Itzulpengintzan eta
Interpretazioan lizentziaduna (hizkuntza:
ingelesa) edo beste baliokideren bat.
• Honako prestakuntza osagarri hau duen
goi-mailako edozein titulu:
• Filologian, Itzulpengintzan eta
Interpretazioan (hizkuntza: ingelesa) edo
beste baliokideren batean lizentziatzeko
ikasketen ziklo bat gainditu izana.
• Ingelesaren hizkuntza-gaitasunaren
ziurtagiri edo akreditazio-diploma ofiziala,
hala nola Hizkuntza Eskola Ofizialeko
maila aurreratuaren ziurtagiria, horren
baliokideren bat edo maila handiagoko bat.
• Herrialde ingelesdun batean egindako
ikasketen unibertsitate-titulua, dagokion
homologazioarekin.

1 urte

Nahitaezkoa da
akreditazioa izatea

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:

-

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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela
teknikoa

45

60

Jatetxeko eta tabernako lantegia

90

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela
teknikoa

1. M

2. M

3. M

4. M

5. M

6. M

7. M

8. M

X

X

X

X

X

X

X

X

Jatetxeko eta tabernako lantegia

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela teknikoa

X

EKIPAMENDUA

- Ikus-entzunezko ekipoak
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet
- Espezialitateko software espezifikoa
- Errotuladorez idazteko arbelak
- Orri birakariak
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
- Proiektagailu bat
- Ingelesa ikasteko programa informatikoak
- Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak.
- Hiztegi elebidunak
- Jantokia, zerbitzu egokia emateko moduan hornitua, dekoratua eta
egokitua.

Jatetxeko eta tabernako lantegia
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- Hainbat forma eta tamainatako mahaiak.
- Zenbait forma eta tamainatako oholtxoak.
- Aulkiak.
- Kartak.
- Jantokiko ontzitegia.
- Guéridonak (mahai osagarriak).
- Askotariko orgak.
- Plater-berogailuak.
- Beira-arasa (laguntza pedagogikorako materiala).
- Mahai-tresnak.
- Baxera.
- Beirateria.
- Mahai- eta ezpain-zapiak.
- Litoak eta zapiak.
- Petit Menagea.
- Rechaud delako su txikia.

Jatetxe-arloko zuzendaritza

- Sautesseak edo zartaginak.
- Ardoentzako upeltegia edo hozte-armairua.
- Edariak zerbitzatzeko saskiak.
- Ontziak eta ontzi-oinak.
- Dekantagailuak.
- Zenbait mota eta tamainatako erretilu angeluzuzenak.
- Zerbitzarien erretilu biribilak.
- Kanpaiak eta azpilak.
- Urdaiazpiko- eta izokin-taula.
- Labana bereziak (ogia, urdaiazpikoa eta izokina moztekoak, labana
txikia eta tipula-labana).

- Apur-biltzekoa.
- Askotariko ongailuak.
- Eskaera-libretak.
- Kafe-makina.
- Kafe-errotak.
- Dastakopak.
- Ardo-aromen sorta.
- Ardoaren akatsen sorta.

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.
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion
probak gainditu izana.
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen
den araudiaren arabera.
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