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IZENA 
JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUEN KUDEAKETA 
 

KODEA 
HOTR0409 
 

LANBIDE-ARLOA 
Ostalaritza eta turismoa. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Jatetxe-arloa. 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
HOT334_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen kudeaketa (1700/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Jatetxe-arloko elikagai- eta edari-zerbitzu mota guztiak definitzea eta gainbegiratzea, sukaldaritza-elaborazioak 
mahaikidearen aurrean prestatzea, ezarritako protokoloa aplikatzea bezeroari edarien eskaintzari eta platerak batzeari buruz 
aholkatuz, kalitateko zerbitzua eta segurtasun- eta higiene-baldintza optimoetan dagoena emateko. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1098_3: Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak definitzea eta planifikatzea. 
- UC1103_3: Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak gainbegiratzea eta egitea. 
- UC1104_3: Jatetxe-arloko zerbitzu-sailak kudeatzea. 
- UC1047_2: Ardoez bestelako edariei buruzko aholkuak ematea, haiek prestatzea eta aurkeztea. 
- UC1048_2: Ardoak zerbitzatzea, eta ardoei buruzko oinarrizko informazioa ematea. 
- UC1105_3: Jatetxe-arloko protokolo-arauak aplikatzea. 
- UC0711_2: Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena babestekoen arabera jardutea. 
- UC1051_2: Jatetxe-arloko zerbitzuetan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile independente mailarekin. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Sektore publiko zein pribatuko jatetxe-arloko enpresa handi, ertain eta txikietan egiten du lan. Kasu honetan, 
jatetxeko zuzendariaren edo gerentearen edo baliokide den nagusi hurrenaren mende egiten ditu egitekoak. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Elikagaiak eta edariak elaboratzeko eta zerbitzatzeko prozesuak egiten dituzten produkzioko eta zerbitzugintzako 
sektoreetan eta azpisektoreetan kokatzen da; batez ere, ostalaritza-sektorean, eta, haren esparruan, ostalaritzako 
eta jatetxe-arloko azpisektoreetan. 

 

Dagozkion Lanbideak edo lanpostuak 
5120.1061 Jangelako nagusiak edo aretoko maîtreak. 
Maîtrea. 
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Aretoko nagusiak. 
Tabernetako nagusiak. 
Oturuntzetako nagusiak. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1098_3 (ZEHARKAKOA) 
Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen diseinua 

60   

MF1103_3 
Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak 
gainbegiratzea eta egitea 

60   

MF1104_3 
Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailen kudeaketa 

60 

 

 

MF1047_2 (ZEHARKAKOA) 
Edariak 

80 

  

MF1048_2 (ZEHARKAKOA) 
Ardoak zerbitzatzea 

90 

  

MF1105_3: 
Jatetxe-arloko protokolo-arauak 

30 

  

MF0711_2 (ZEHARKAKOA) 
OSTALARITZAKO SEGURTASUNA, HIGIENEA 
ETA INGURUMENAREN BABESA 

60 

  

MF1051_2 (ZEHARKAKOA) 
Ingeles profesionala jatetxe-arloko 
zerbitzuetarako 

90 

  

MP0117: 
Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen kudeaketako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 610  
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1. 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. 
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 salmenta-

planifikazioa. 
BI3.3 Beharrezko kontrol-prozedurak baliabideak eta egitekoak hobeto koordinatzen direla ziurtatzeko diseinatzen 
dira. 

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: 

1 
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- Establezimenduaren plan orokorrak eta oturuntza-atalerako helburuak eta planak. 
- Zenbait oturuntza-motatan zerbitzua emateko ikuspegi global eta integratua, tartean dauden ekoizpen-

prozesu 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. 

 
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 ezpain-
zapiak. 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. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUAK GAINBEGIRATZEA ETA 
EGITEA 

 

Kodea: UC1103_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Jatetxe-arloko zerbitzu aurreko, zerbitzu-uneko eta zerbitzu osteko prozesuak gainbegiratzea eta egitea. 
BI1.1 Jatetxe-arloko zerbitzua ematen den lokala ezarritako arauen, lokaren eta zerbitzu-motaren arabera 
prestatzen da. 
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BI1.2 Jatetxe-arloko zerbitzua emateko behar diren ekipoak, altzariak eta ontziak gainbegiratu egiten dira ziurtatuz 
ondo funtzionatzen dutela eta egoera onean eta behar adina daudela. 
BI1.3 Kortesiazko oinarrizko arauak erabiliz hartzen, artatzen eta agurtzen dira bezeroak, bezeroak gustura egon 
daitezen. 
BI1.4 Eskaintza gastronomikoari buruzko informazioa ematean, bezeroari aholkuak ematen zaizkio, eta eskaintzari 
buruz dituen zalantzak argitzen zaizkio.  
BI1.5 Bezeroak eskatutako eskaintza gastronomikoa erregistratuz zehazten da salmenta. 
BI1.6 Ezarritako arauen eta zerbitzu-moten arabera zerbitzatzen dira elikagaiak eta edariak jatetxe-arloko zerbitzua 
ematen den lokalean. 
BI1.7 Kutxa-tiketak edo fakturak igortzen dira, eta egunero ixten da ekoizpena, eta kutxa-likidazioa egiten da. 
BI1.8 Zerbitzua ematen den lokaleko instalazioak, ekipoa eta jeneroa ondorengo zerbitzuetarako egokitzen dira. 
BI1.9 Zerbitzu aurreko, zerbitzu-uneko eta zerbitzu osteko prozesuak ezarritako arauen eta zerbitzu-moten arabera 
egiten direla ziurtatzeko gainbegiratzen dira. 
BI1.10 Zerbitzu aurreko, zerbitzu-uneko eta zerbitzu osteko egitekoak ezarritako prozeduraren arabera banatzen 
dira mendeko langileen artean. 
BI1.11 Banatutako egitekoen arabera koordinatzen dira mendeko langileak, bezeroari zerbitzu eraginkor bat 
emateko. 

LB2: Plateren elaborazioa eta akabera bezeroaren aurrean gainbegiratzea eta egitea, establezimenduaren kategoriaren 
araberako zerbitzua emateko. 

LB2.1 Eskaintza gastronomikoa bezeroaren aurrean prestatzen da, eta produktuaren definizioaren eta produktua 
elaboratzeko oinarrizko arauen arabera aurkezten da. 
BI2.2 Eskaintza gastronomikoa ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauak betez manipulatzen da. 
BI2.3 Sukaldaritza-jeneroak eta -elaborazioak, hala badagokie, metodo errazak aplikatuz leheneratzen, 
kontserbatzen eta ontziratzen dira, gero kontsumitzeko edo banatzeko. 
BI2.4 Eskaintza gastronomikoaren eta jeneroaren prestaketa, manipulazioa, leheneratzea, kontserbazioa eta 
ontziratzea gainbegiratzen dira, hala badagokie, ezarritako arauen araberako zerbitzua bermatzeko. 

LB3: Lokalak eta jenero eta sukaldaritza-elaborazioetarako erakustokiak muntatzeko prozesuak edozein motatako 
zerbitzu gastronomikoren eta jatetxe-arloko ekitaldi bereziren esparruan gainbegiratzea eta egitea. 

BI3.1 Lokaletako zerbitzu gastronomikoen dekorazioa lokalaren eta eskainitako jatetxe-arloko zerbitzu-motaren 
arabera diseinatzen, gainbegiratzen eta/edo egiten da. 
BI3.2 Jeneroen eta sukaldaritza-elaborazioen erakusketa kokapena orekatua eta bezeroentzat erakargarria izateko 
moduan diseinatzen da. 
BI3.4 Langileak zerbitzuko jardueren edo kontratatutako ekitaldiaren arabera prestatzen, banatzen eta 
koordinatzen dira. 
BI3.4 Zerbitzu gastronomikoak eta jatetxe-arloko ekitaldi bereziak eskaintzeko behar diren ekipoak, altzariak eta 
ontziak banatzen, muntatzen eta prestatzen dira, eta, hala badagokio, haien banaketa, muntaia eta prestaketa 
gainbegiratzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Barra eta tabernako eta jatetxeko altzariak. Altzari osagarriak. Hozte-ekipoak, hotz-ekipoak eta ozonoa sortzekoak. 
Tabernako, jatetxeko eta platerak bezeroen aurrean prestatzeko makinak eta tresnak. Erakustokiak. 
Autozerbitzuetarako, zerbitzu berezietarako, catering-zerbitzuetarako eta ekitaldi gastronomikoetarako altzari eta ekipo 
espezifikoak. Huts-makinak. Plantxa. Janaria kozinatzeko ekipoak. Saltokiko terminala. Ordenagailua, inprimagailua eta 
bulegoko materiala. Aplikazio informatiko espezifikoak. Su-itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Jeneroa, sukaldaritza-
elaborazioak, edariak eta osagarriak. Dekorazio-materiala. Baxerak, mahai-tresnak, beirateria eta mahai- eta ezpain-
zapiak. Garbiketarako produktuak. Erregaia. Uniforme eta mihiseria egokiak. 

Produktuak eta emaitzak 
Zerbitzu gastronomikoak eta jatetxe-arloko ekitaldi bereziak muntatzeko behar diren baliabideak antolatzeko 
proposamena. Elikagaiak bezeroaren aurrean prestatzea eta aurkeztea. Jatetxeko eta tabernako laneko altzari, ekipo, 
tresna eta ontzien muntaketa eta prestaketa. Ekipoen garbiketa eta mantentze-lanak. Jatetxe-arloko lokaletako zerbitzu 
gastronomikoetarako dekorazioen diseinua eta muntaketa, eta elikagaien eta edarien erakustokien muntaketa. Taberna 
eta aretoa dekoratzea eta girotzea. Zerbitzu eta ekitaldietarako behar diren ekipoen, altzarien eta ontzien banaketa, 
muntaketa eta prestaketa. Elikagaiak, edariak eta osagarriak barran eta aretoan zerbitzatzea. Bezeroarentzako arreta. 



 
 

Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen kudeaketa 

 

 
 

 

13 

Fakturazioa, kobrantza eta ekoizpen-egunkaria ixtea eta kutxa-likidazioa. Zerbitzu osteko eragiketak gauzatzea. Lokala 
ixtea. Mendeko lantaldearen zuzendaritza, koordinazioa eta motibazioa. Definitutako eta ezarritako kontrol-sistemak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesu eta operatibo normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko 
eskuliburuak. Lan-aginduak. Dokumentu normalizatuak. Menuak, kartak eta iradokizunak. Segurtasun-arauak, arau 
higieniko-sanitarioak eta elikagaiak manipulatzeko arauak. Merkaturatze-plana. Fabrikazio-fitxa teknikoak. Tenperatura-
taula egokiak. 

 
 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-SAILAK KUDEATZEA 

 

Kodea: UC1104_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Norberaren ardurapeko elikagai- eta edari-zerbitzuko sailerako helburuak eta planak proposatzea, bideragarriak 
direnak eta establezimenduaren plangintza orokorraren barnean hartzen direnak. 

BI1.1 Zuzeneko informazio zehatzaren bidez ezagutzen dira enpresaren plan orokorrak eta norberaren jardun-
eremuan eragina duten plan espezifikoak. 
BI1.2 Norberaren ardurapeko unitatearen edo sailaren helburu zehatzak definitzen dira, eta nagusiei proposatzen 
zaizkie. 
BI1.3 Jardun-aukerak identifikatzen eta ebaluatzen dira, eta finkatutako helburuetarako egokienak hautatzen dira, 
baliabideen eskuragarritasuna eta enpresaren ezaugarriak kontuan izanik. 
BI1.4 Norberaren ardurapeko eremuaren barruan finkatutako helburuak lortzeko planak eta ekintzak formulatzen 
eta kuantifikatzen dira. 
BI1.5 Establezimenduaren larrialdi-planak egiteko lanetan parte hartzen da. 

LB2: Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailaren antolamendu-egitura nagusia eta informazioa kudeatzeko sistemak ezartzen 
laguntzea, establezimenduaren helburuei erantzuteko. 

BI2.1 Ezarritako plangintza eta helburuak lortzeko egokiena den antolamendu-egitura zehazten da. 
BI2.2 Egin beharreko egitekoak eta zereginak definitzen dira, eta haiek eragiten dituzten barne-harremanak 
zehazten dira. 
BI2.3 Lanpostuak definitzen dira, eta lanpostu horiek bete behar dituzten pertsonen lanbide-profila definitzen 
laguntzen da. 
BI2.4 Informazioaren barne-kudeaketa egiteko eta euskarriak antolatzeko sistemak ezartzen dira, barne-
erabilerarako. 
BI2.5 Baliabideen eta zereginen koordinazioa ziurtatzeko moduan eta informazioa sailei helaraztea ziurtatzeko 
moduan ezartzen eta kontrolatzen da elikagai- eta edari-zerbitzuko sailaren funtzionamendu egokirako beharrezko 
dokumentazioa. 

LB3: Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailen harremanen esparruaren mende dauden langileen integrazioan laguntzea, 
esleitzen zaizkien zereginak eraginkortasunez eta eragimenez egin ditzaten. 

BI3.1 Lantaldean langile berriak sartu behar direnean: 
- Establezimenduaren harrera-eskuliburua ematen zaie, baita azaldu ere, beharrezkoa bada. 
- Langile berri bakoitzarentzako egokitze-aldi egokia ezartzen da. 
- Egin beharreko eragiketarik eta prozesurik adierazgarrienak azaltzen zaizkie. 
- Enpresari eta haren antolamenduari, irudiari eta beste alderdi interesgarri batzuei buruzko informazioa 

ematen zaie. 
- Taldeko gainerako kideekiko komunikazioa errazten da. 
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BI3.2 Arrazoituta proposatzen zaie nagusiei zer prestakuntza-programa eman behar den sailean mendeko 
langileen lanbide-garapenerako, -motibaziorako eta -sustapenerako. 
BI3.3 Mendeko taldeak bere lana eragimenez egin ahal izateko beharrezko tresnak zehazten dira, kohesioa, 
motibazioa, prestakuntza, barne-kontrola eta emaitzen ebaluazioa errazteko. 

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

BI4.1 Norberaren ardurapeko esparruan dauden langileen motibazioak identifikatzen dira. 
BI4.2 Enpresaren helburuak eta xedeak azaltzen dira, langile guztiek ulertu eta bere egin ditzaten, eta, hala, 
helburu eta xede horietan inplika daitezen, eta lantaldean eta enpresan integra daitezen. 
BI4.3 Talde-lana, ekimena, ahalegina eta sormena sustatuz eta baloratuz lortzen da langileen motibazioa. 
BI4.4 Aretoko langileen erantzukizunak eta funtzioak taldeak modu eraginkorrean funtzionatu dezan zehazten dira.  
BI4.5 Mendeko langileengan agintea eskuordetzean, lana egiteko ekimen pertsonala eta sormena sustatzen dira, 
eta, motibazio-neurri gisa, dagokien erantzukizuna eskatzen zaie. 
BI4.6 Langileei zuzentzen zaizkien argibideak eta jarraibideak argi transmititzen dira, eta behar bezala ulertzen 
direla ziurtatzen da. 
BI4.7 Helburuak ezartzeko eta jardunaren jarraipena egiteko langileekin egin beharreko bilerak finkatzen eta 
zuzentzen dira, eta txosten egokiak egiten dira. 
BI4.8 Mendeko langileak trebatzen eta ebaluatzen dira, enpresan integratzea eta esleitu zaizkien egitekoak 
eraginkortasunez eta eragimenez egitea errazteko. 
BI4.9 Langileen produktibitatea, errendimendua eta helburuen lorpena ebaluatzen dira, arrakasta onartzen da, eta 
jarrerak eta jardunak zuzentzen dira. 

LB5: Entitatean finkatutako kalitate-sistema eta kalitatearen kultura norberaren ardurapeko esparruan ezartzea eta 
kudeatzea. 

BI5.1 Nork bere ardurapeko esparruko prozesuak eta zerbitzuak diseinatzen laguntzen du, bezeroen itxaropenei 
buruzko informazioa emanez eta kalitate-estandarrak finkatzen eta kalitate-sistemarekin bat datozen lan-aginduak 
eta -prozedurak formulatzen parte hartuz. 
BI5.2 Kalitatearen kultura mendeko langileen artean hedatzen da, kalitate-sisteman eta -tresnetan trebatuz eta 
etengabeko hobekuntzan parte har dezaten sustatuz. 
BI5.3 Kalitate-sistema ezartzen da, kalitatea eragozten duten baldintzak —gaur egungoak zein izan litezkeenak— 
identifikatuz eta hobekuntza-planak diseinatuz eta gauzatuz. 
BI5.4 Barneko kalitatearen adierazleen eta kontrolaren sistema definitzen da, eta emandako datuak aztertzen dira, 
nagusiei eta zerikusia duten sailei informazioa ematen zaie, eta ekintza prebentiboak eta zuzentzaileak aplikatzen 
dira. 
BI5.5 Kanpoko kalitateari buruzko informazioa biltzeko eta aztertzeko prozedurak eta gogobetetasun-inkestak 
diseinatzeko garaian, elkarlanean jarduten da, eta bezeroen parte-hartzea errazten eta sustatzen da. 
BI5.6 Prozeduren eta jarraibideen aplikazioa eta estandarren eta arauen betetze-maila aztertzen dira, eta 
norberaren ardurapeko esparruan kalitatearen aldizkako ebaluazio sistematikoa egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ekipo informatikoak. Jatetxe-arloa kudeatzeko programa informatikoak. Bulegoko baliabide eta materialak. 

Produktuak eta emaitzak  
Bere ardurapeko sailaren plangintza eraginkorra. Lagunduko duten langileak integratzea eta zuzentzea. Kalitatearen 
kultura eta kalitate-sistema, ezarriak eta kudeatuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Plangintzari buruzko eskuliburuak. Enpresaren politikei eta programei buruzko barne-informazioa, eta prozesuei, 
prozedurei eta lan egiteko metodoei buruzkoa. Establezimenduaren segurtasun-plana. Sailen arteko informazioa eta 
informazio hierarkikoa. Informazioa artxibatzeko eta kudeatzeko eskuliburuak. Administrazio-prozedurei buruzko 
eskuliburuak. Dokumentuak prestatzeko eskuliburuak. Komunikazioari buruzko eskuliburuak. Giza baliabideen 
kudeaketari buruzko txostenak. Kalitatea kontrolatzeko prozedurei buruzko eskuliburuak. 
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4. gaitasun-atala: 
ARDOEZ BESTELAKO EDARIEI BURUZKO AHOLKUAK EMATEA. 
HAIEK PRESTATZEA ETA AURKEZTEA 

 

Kodea: UC1047_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ardoez bestelako edarien karta definitzea, bezeroentzat erakargarria izan dadin eta haiek saltzea susta dezan. 
BI1.1 Ardoez bestelako edarien karta definitzean, alderdi hauek hartzen dira kontuan: 

- Bezero izan daitezkeenen gustuak. 
- Jenero-hornidura. 
- Baliabide fisikoak, giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak. 
- Emango den zerbitzu-mota. 
- Oreka on bat, eskainitako edari-motetan zein haien prezioan. 
- Urtarokotasuna. 
- Establezimendu-mota eta jatetxe-arloko formula. 

BI1.2 Edarien karta txandatzeko sistema ezartzen da, eta aukera ematen da bezeroen ohituren eta gustuen 
bilakaeraren eta establezimenduaren helburuen arabera aldatzeko. 
BI1.3 Edarien kartaren aurkezpen inprimatua formulatzean, kontuan hartzen dira establezimenduaren kategoria, 
helburu ekonomikoak eta irudi korporatiboa. 

LB2: Ardoez bestelako edariak prestatzeko, aurkezteko eta zerbitzatzeko behar den jeneroaren kalitate-maila zehaztea, 
eskainitako produktuak bezeroak espero duen kalitate-maila izan dezan eta establezimenduaren helburu ekonomikoak 
bete daitezen. 

BI2.1 Bezeroen gustuak eta beharrak eta establezimenduaren helburu ekonomikoak kontuan hartuz zehazten da 
jeneroaren kalitatea. 
BI2.2 Erabiltzen den jenero bakoitzaren ezaugarri kuantitatiboak eta kualitatiboak identifikatzen dira, eta 
espezifikazio teknikoen fitxak prestatzen dira. 
BI2.3 Merkatuan eta edarien eskaintzan izandako aldaketen arabera eguneratzen dira espezifikazio teknikoen 
fitxak. 

LB3: Jeneroaren eta tresnen barne-hornikuntza egitea, ondoren ardoez bestelako edarien prestaketan eta aurkezpenean 
erabiltzeko, betiere edari-motaren eta zerbitzuko beharren arabera. 

BI3.1 Edarien, lehengaien eta tresnen barne-hornikuntza prestatu behar diren edarien arabera egiten da, 
ezarritako lan-planari edo zerbitzuaren beharrei jarraituz. 
BI3.2 Barne-hornikuntzarako baleak edo antzeko dokumentuak jasotako jarraibideen arabera betetzen dira. 
BI3.3 Edariak prestatzeko behar den jeneroa eta produktuak aurreikusitako lekuetan jartzen dira. 
BI3.4 Lan-planean ezarritako beharrak edo zerbitzu-beharrak kontuan izanik biltzen dira tresnak. 
BI3.5 Jeneroaren eta edarien gutxieneko izakinak egiaztatzen dira, eta haien kantitatea pertsona edo sail egokiari 
jakinarazten zaio. 
BI3.6 Elikagaiak manipulatzeari buruzko araudia betetzen da prozesu osoan. 

LB4: Ardoez bestelako edariak produktuaren definizioaren arabera eta oinarrizko elaborazio-arauen arabera prestatzea 
eta aurkeztea. 

BI4.1 Edariak prestatzen dira: 
- Ezarritako metodoak erabiliz. 
- Oinarrizko manipulazio-arauak errespetatuz. 
- Kantitateak ekoizpen-fitxa teknikora egokituz. 
- Prestatu behar den produktua arrazionalizatzeko eta haren kalitatea mantentzeko egokiak diren 

ekipamendua eta ontziak erabiliz. 
BI4.2 Prestaketan, egiaztatzen da edariak zerbitzatzeko tenperaturan daudela, ez dutela aldaketarik izan eta ez 
direla hondatu. 
BI4.3 Prestatutako edaria bezeroaren eskaerarekin bat datorrela egiaztatzen da. 
BI4.4 Edariari akabera emateko eta hura aurkezteko eragiketak alderdi hauek errespetatuz egiten dira: 

- Produktuaren beraren dekorazioa. 
- Egin behar den zerbitzu-mota. 
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BI4.5 Prozesuan erabilitako tresnak eta ekipoak ezarritako maiztasunez garbitzen dira, finkatutako produktuak eta 
prozedurak erabiliz. 

LB5: Ardoez bestelako edariei buruzko aholkuak ematea, helburutzat hartuta eskainitako produktua bezeroaren 
itxaropenekin eta establezimenduaren interes ekonomikoekin bat etortzea. 

BI5.1 Establezimenduaren salmenta-programaren arabera eta alderdi hauek kontuan hartuz iradokitzen dira 
edariak: 

- Bezero-mota. 
- Salmenta-helburuak. 
- Eguneko unea. 
- Bezeroen eta haien gustuen egoera. 

BI5.2 Itxura pertsonala zaintzen da bezeroei konfiantza emateko eta salmenta errazteko. 
BI5.3 Bezeroak eskatzen badu, iradokitako edo eskatutako edariaren ezaugarriei eta berezitasunei buruzko 
informazioa ematen da. 
BI5.4 Edarien prezioari buruzko informazioa edariak iradokitzean emateko ahalegina egiten da, ahoz nahiz kartaz. 
BI5.5 Eskaera jasoz edo ezarritako beste prozedura baten arabera zehazten da salmenta, eta ahalegina egiten da: 

- Grafia argiaz idazteko. 
- Protokolo-arauak errespetatzeko. 
- Bezeroen eskaera berresteko. 

BI5.6 Bezeroekiko komunikazioa erraza da, eta zerbitzua emateko komunikazio-prozesuan nahikoak diren 
interakzioa eta ulermena lortzeko behar den modurik eraginkorrena erabiltzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ekipo informatikoak. Bulegoko ekipoak, baliabideak eta materiala. Biltegiak. Hotz-ekipoak. Taberna-kafetegiko altzariak. 
Altzari osagarriak. Tabernako makinak eta tresnak. Edariak prestatzeko tresnak. Su-itzalgailuak eta segurtasun-
sistemak. Edariak. Edariak dekoratzeko materiala. Beirateria. 
Garbiketarako produktuak. Erregaia. Uniforme eta mihiseria egokiak. 

Produktuak eta emaitzak 
Edarien kartaren definizioa. Edariak barran eta mahaian prestatzea, aurkeztea eta zerbitzatzea. Ekipoen garbiketa eta 
mantentze-lanak. Bezeroarentzako arreta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Estatistikak eta merkatu-azterketak. Merkaturatze-plana. Prozesu eta operatibo normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, 
makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Lan-aginduak. 
Dokumentu normalizatuak. Edarien karta. Edarien ekoizpen-fitxa teknikoak. Segurtasun-arauak, arau higieniko-
sanitarioak eta elikagaiak manipulatzeko arauak. 

 
 
 
 

5. gaitasun-atala: 
ARDOAK ZERBITZATZEA, ETA ARDOEI BURUZKO OINARRIZKO 
INFORMAZIOA EMATEA 

 

Kodea: UC1048_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Edarien karta sinpleak definitzea, bezeroentzat erakargarriak izan daitezen, haien salmenta susta dezaten eta 
establezimenduaren eskaintza gastronomikora egokitu daitezen aintzat hartuta. 

BI1.1 Ardoen karta definitzean, alderdi hauek hartzen dira kontuan: 
- Hornikuntza-aukerak. 
- Hornitzaileek egindako eskaintzak. 
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- Upeltegiko izakinak. 
- Kalitatearen eta prezioaren arteko erlazioa. 
- Egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen gustuak. 
- Establezimenduaren eskaintza gastronomikoa. 
- Oreka on bat, eskainitako ardo-motetan zein haien prezioan. 
- Establezimendu-mota eta jatetxe-arloko formula. 

BI1.2 Ardoen karta txandatzeko sistema ezartzen da, eta aukera ematen da upeltegiko izakinen, bezeroen ohituren 
eta gustuen bilakaeraren eta establezimenduaren helburuen arabera aldatzeko. 
BI1.3 Ardoen kartaren aurkezpen inprimatua formulatzean, kontuan hartzen dira establezimenduaren kategoria, 
helburu ekonomikoak eta irudi korporatiboa. 

LB2: Upeltegia ohiko kontsumoko ardoez hornitzea, eskaeraren ezaugarrien arabera eta izakinak kontrolatuz, eta 
kontserbazio-kondizio optimoak lortzea. 

BI2.1 Bezeroen ezaugarriak eta establezimenduaren helburu orokorrak kontuan hartuz zehazten da zer ardo-mota 
eta zer kalitatetakoak erosi. 
BI2.2 Hornidura jasotzean kontrolatu beharreko kantitate-, mota-, jatorri-, kalitate- eta prezio-ezaugarriak zehaztuz 
ezartzen da erosketa-eragiketa, eta izakinen kontrola eta kapitalaren immobilizazioa kontuan hartuz. 
BI2.3 Upeltegian, ardo-motak, urtabeak, kontserbazio-ezaugarriak, ardoen txandatzea eta arrisku-faktoreak 
kontuan hartuta definitzen da ardoen kokapena. 
BI2.4 Tenperatura, hezetasuna, usainak, argiztapena, bibrazioak eta banaketa kontuan hartuta kontrolatzen dira 
upeltegiko ardoen kontserbazioa eta pausatzea. 
BI2.5 Upeltegiko ardoen gutxieneko izakinak egiaztatzen dira, eta, behar izanez gero, haien kantitatea pertsona 
edo sail egokiari jakinarazten zaio. 
BI2.6 Egoera txarraren edo hausturen ondoriozko bajak jakinarazi egiten dira inbentarioetan jasotzeko. 
BI2.7 Bakterioak garatzea saihesteko eta ardoen kontserbazioa ziurtatzeko mantentzen dira upeltegiko garbitasun-
, giro- eta osasun-kondizioak. 

LB3: Eguneko upeltegia hornitzea, zerbitzuaren beharrak bermatzeko, ardoak mantentzeko ezaugarriak errespetatuz. 
BI3.1 Eguneko upeltegiaren barne-hornikuntza ezarritako lan-planari eta zerbitzu-beharrei eta eguneko iradokizun 
gastronomikoei jarraituz egiten da. 
BI3.2 Barne-hornikuntzarako baleak edo antzeko dokumentuak jasotako jarraibideen arabera betetzen dira. 
BI3.3 Ardoak aurreikusitako lekuetan jartzen dira, zerbitzatzeko tenperaturak errespetatuz. 
BI3.4 Eguneko upeltegiko ardoen gutxieneko izakinak egiaztatzen dira, eta, behar izanez gero, haien kantitatea 
pertsona edo sail egokiari jakinarazten zaio. 
BI3.5 Ardoak mantentzeko erabili behar diren ekipoen eta makinen funtzionamendua eta tenperatura kontrolatzen 
dira. 

LB4: Ardoak eskaintzea, aukeratutako edo dastatutako menuaren eta eguraldiaren, urtaroaren eta eguneko unearen 
araberako egokitasunari buruz informatuz, bezeroaren itxaropenak betetzeko eta establezimenduaren helburu 
ekonomikoak lortzeko. 

BI4.1 Ardoak iradokitzean, alderdi hauek hartzen dira kontuan: 
- Establezimenduaren salmenta-programa. 
- Aperitibo-mota. 
- Plater-mota. 
- Urtaroa edo eguraldia. 
- Eguneko unea. 
- Ospakizuna. 

BI4.2 Bezeroari emateko informazioan, kontuan hartzen dira ardo-mota, ezaugarriak, jatorria edo ardogintza-
eremua, etiketa-marka eta adina edo urtabea. 
BI4.3 Itxura pertsonalak bezeroei konfiantza emateko eta salmenta errazteko aukera ematen du. 
BI4.4 Ardoaren salmenta ezarritako prozeduren arabera zehazten da: 

- Egindako eskaera ahoz ziurtatuz. 
- Bezeroek prezio-zerrenda eskura dutela egiaztatuz. 
- Botila erakutsiz, zerbitzatu aurretik bezeroak etiketako jarraibideak egiazta ditzan. 
- Aurkezpenean protokolo-arauak betez. 

BI4.5 Bezeroekiko komunikazioa erraza da, eta zerbitzua eta gogobetetze-maila hobetzeko behar diren interakzioa 
eta ulermena lortzeko aukera ematen du. 

LB5: Ardoak ardo-moten eta zerbitzu-arauen arabera zerbitzatzea. 
BI5.1 Eskaera zerbitzatu aurretik egiaztatzen da, ardoak bezeroaren eskaerarekin bat datozela ziurtatuz. 
BI5.2 Alderdi hauek kontuan hartuta zerbitzatzen dira ardoak: 
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- Establezimenduaren arau operatiboak. 
- Jatetxe-arloko formula. 
- Zerbitzatzeko oinarrizko arauetan definitutako lan-bitartekoak. 
- Zerbitzu-mota. 
- Zerbitzuaren garapen logikoa. 
- Zerbitzuko protokolo-arauak. 

BI5.3 Ardoak zerbitzatzen dira: 
- Une oro lehenbailehen eta eraginkortasunez egiten saiatuz. 
- Zerbitzatzean protokolo-arauak betez. 
- Eskaerak ezarritako ordenaren arabera bideratuz. 
- Zerbitzatutako ardoa bezeroaren eskaerarekin bat datorrela ziurtatuz. 
- Zerbitzatze-teknika egokiak edo ezarriak aplikatuz. 
- Kortxoa kortxo-kentzeko egokiarekin kenduz bezeroaren aurrean, edo kopatan zerbitzatuz haren 

kontserbazioa bermatuz. 
- Ardoari egokitutako beirateria erabiliz. 
- Edaria kontsumitutakoan basoa edo kopa kenduz. 
- Edaria berriz ateratzea eskainiz. 
- Ezarritakoaren araberako zerbitzatze-jarrera erakutsiz. 

BI5.4 Bezeroekiko komunikazioa erraza da, eta zerbitzua emateko komunikazio-prozesuan nahikoak diren 
interakzioa eta ulermena lortzeko behar den modurik eraginkorrena erabiltzen da. 

LB6: Ardo-mota garrantzitsuenen dastaketa sinpleak egitea, haien ezaugarriak, oinarrizko zaporeak eta ohiko akatsak 
identifikatuz, hiztegi egokia erabiliz eta dastaketa-fitxak formalizatuz. 

BI6.1 Dastaketarako behar diren tresnak dastaketa-motaren arabera eta dastatu behar den ardo-kantitatearen 
arabera biltzen dira, eta erabiltzeko prestatzen dira. 
BI6.2 Ezarritako ontzi eta argiztapen-kondizioak erabiliz eta ezaugarri positiboak eta akatsak identifikatuz aztertzen 
da ardoen itxura. 
BI6.3 Ardo-dastaketaren usaintze-fasea lurrinik edo usainik gabeko lekuetan egiten da, araudiaren araberako kopa 
erabiliz, kopa mugituz eta sudurra kopan sartuz usainak edo aromak detektatzeko. 
BI6.4 Dastaketaren dastatze-fasean, ardoa zurrupada ez oso handi bat hartuz aztertzen da, eta erasoan, ahotik 
pasatzean, azken inpresioan eta gustu ondorengoan uzten dituen zaporeak detektatzen dira. 
BI6.5 Dastaketako ardoak baloratzeko fitxak puntuazio-arauak aplikatuz formalizatzen dira. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Upeltegiko altzariak eta ekipoak. Hozte-ekipoak. Eguneko upeltegirako makinak eta tresnak. Termometroak. 
Higrometroak. Su-itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Garraiatzeko orgak. Botilak eta ontziak. Kortxo-kentzekoak eta 
botila-irekitzekoak. Tastevina Dekantagailuak. Dastakopa. Dastaketa-hondarretarako pitxerrak. Dekantatzeko pitxerrak 
edo flaskoak. Bestelako beirateria. Erretiluak. Xanpain-ontziak. Litoak eta hainbat zapi. Garbiketarako produktuak. 
Uniforme eta mihiseria egokiak. 

Produktuak eta emaitzak  
Ardo-horniduraren kudeaketa eta upategiaren kontrola. Ardoen kontserbazioa eta mantentze-lanak. Ardoaren salmenta 
eta zerbitzatzea, eta bezeroarentzako arreta. Ardo-dastaketa. Ekipoen garbiketa eta mantentze-lanak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesu eta operatibo normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko 
eskuliburuak. Lan-aginduak. Dokumentu normalizatuak, besteak beste, inbentarioak, eskaera-txartela, kontsumo-
kontroleko fitxak eta dastaketa-fitxak. Segurtasun-arauak, arau higieniko-sanitarioak eta elikagaiak manipulatzeko 
arauak. 
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6. gaitasun-atala: 
JATETXE-ARLOKO PROTOKOLO-ARAUAK APLIKATZEA 

 

Kodea: UC1105_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Lehentasunari, estatuko ikurrei eta pertsona ospetsuei ematen zaien tratamenduari buruzko araudia aplikatzea, 
erabilera egokia izan dadin. 

BI1.1 Lehentasunak alderdi hauen arabera aplikatzen dira: 
- Ekitaldi-motak. 
-  Ordenazio-mailak. 
- Pertsonen ordezkaritza. 
- Ekitaldiak egiten diren lurraldea edo eremua. 

BI1.2 Tratamendu jakinak dituzten pertsonekiko komunikazioa behar bezala egiten da. 
BI1.3 Idatzizko tratamenduak araua espezifikoei eta autonomia-erkidego batzuek hartutako salbuespenei jarraituz 
aplikatzen dira. 
BI1.4 Banderen, armarrien eta himnoen, nazionalen zein autonomikoen, erabilera indarrean dagoen araudira 
egokituko da. 

LB2: Banderen erabilera egokia zehaztea, banderen kokapenaren arabera eta ekitaldi-motaren arabera, lege-
eskakizunekin bat etor dadin. 

BI2.1 Bandera nazionala erabiltzean, gainerako banderekiko leku nagusian jartzen da, harekin daudenak edozein 
direla ere. 
BI2.2 Ekitaldien buru izatean edo eraikinen fatxadetan banderak protokoloari jarraituz kokatzen dira, eragin behar 
den bandera-kopuruaren eta ekitaldi-motaren arabera. 
BI2.3 Bandera-ilarak, bat izana edo bi izan, erabilera-arauen arabera ezartzen dira eta bandera nazionaletik 
abiatuta. 
BI2.4 Barruko idulkietan, ekitaldiaren eta haren osaeraren arabera ezartzen dira banderak, betiere, bandera 
nazionalak kokapen nagusia izanik.  

LB3: Jokabide-maila egokia izatea jarduera profesionalean, protokoloko eta elkarbizitzako oinarrizko arauak aplikatuz. 
BI3.1 Irudi pertsonal egokia ingurunera eta ekitaldi-motara egokitu dadin deskribatzen da. 
BI3.2 Agurra oinarrizko arauak betez egiten da, edozein dela ere horretarako aukeratutako metodoa, eta kasu 
bakoitzak eskatzen duen kortesia-arauen arabera. 
BI3.3 Ekitaldietan, gonbiten eta bisita-txartelen erabilera kasuen araberako kortesia-hizkuntza eta protokolo 
egokiaren arabera zehazten da. 
BI3.4 Loreak apaingarri gisa erabiltzeko, kontuan hartuko dira esanahia eta sinbolismoa ematen dizkieten kortesia-
arauak.  

LB4: Ekitaldiak mahaiko protokoloaren, mahaikideen eta mahaiburutzen kokapeneko eta dagozkien helburuetako 
protokoloen eskakizunak betez antolatzea.  

BI4.1 Mahaiak eta haien antolaketa lokalaren ezaugarrien eta ekitaldi bakoitzaren beharren arabera aukeratzen 
dira. 
BI4.2 Mahaiburutza-mota aukeratzean kontuan hartzen dira ekitaldiaren beharrak eta osaera eta lokalaren 
ezaugarriak. 
BI4.3 Otorduak egiteko oinarrizko arauak kontuan hartzen dira mahaiburutzak emateko eta gonbidatuen 
hurrenkera ezartzeko. 
BI4.4 Ekitaldiei, kartei eta menuei buruzko informazioa protokoloaren arauak errespetatuz prestatzen da. 
BI4.5 Gonbidatuak lehentasun-hurrenkeraren arabera eta erabiltzen den edozein kokapen-sistemaren arabera 
kokatzen dira. 
BI4.6 Gonbidatuei beren kokapen zehatzari buruzko informazioa emateko, erabil daitezkeen teknikak egokitzen 
dira kasuan-kasuan: 

- Zerbitzaria. 
- Txartela eta banakako planoa. 
- Panelak. 
- Txartel pertsonala mahai gainean. 
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BI4.7 Protokoloa pertsona ospetsuen eta ekitaldien ezaugarrien arabera planifikatzen da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Kokapen-planoak. Kartak, menuak eta lekuak planifikatzeko dokumentuak. Banderak, loreak eta mahai-zentroak. 
Askotariko mihiseria. Informazio-panelak. 

Produktuak eta emaitzak  
Oinarrizko protokolo-arauak betetzearen bermea. Ekitaldietan lekuak eta pertsonak eraginkortasnaez antolatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gizartearen eta enpresen protokoloari buruzko eskuliburuak. Bexilologia. Protokoloei buruzko araudia. 

 
 
 
 
 
 

7. gaitasun-atala: 
OSTALARITZAKO SEGURTASUN- ETA HIGIENE-ARAUEN ETA 
INGURUMENA BABESTEKOEN ARABERA JARDUTEA 

 

Kodea: UC0711_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Indarrean dagoen araudian ezarritako higiene pertsonaleko arauak aplikatzea eta kontrolatzea, elikagaien eta 
ostalaritza-jardueren segurtasuna eta osasungarritasuna bermatzeko. 

BI1.1 Arauzko arropa eta ekipoak garbi eta egoera onean mantenduz eta ezarritako maiztasunez berrituz 
erabiltzen dira. 

BI1.2 Eskatutako garbitasun pertsonala zaintzen da; batez ere, elikagaiak uki ditzaketen gorputz-atalena. 

BI1.3 Ezarritako jakinarazte-prozedurak betetzen dira, elikagai bidez transmiti daitekeen gaixotasunen bat bada. 

BI1.4 Hesgailu edo estalki iragazgaitz batekin babesten dira elikagaiak uki ditzaketen zauriak edo larruazaleko 
lesioak. 

BI1.5 Saihestu egiten dira germenak zabal ditzaketen edo elikagaiei modu negatiboan eragin diezazkieketen 
ohitura, keinu edo jarduerak. 

BI1.6 Higieneari eta elikagaien manipulazioari buruzko legedia betetzen dela egiaztatzen da, eta, urritasunik 
behatuz gero, jakinarazi egiten da. 

LB2: Ekoizpenak eta indarrean dagoen araudiak eskatutako higiene-estandarren barruan edukitzea lan-eremuak, 
ostalaritza-establezimenduko instalazioak eta, batez ere, elikagaiak eta edariak prestatzeko eta zerbitzatzekoak, eta hala 
daudela kontrolatzea. 

BI2.1 Egiaztatzen da argiaren, tenperaturaren, aireztapenaren eta hezetasunaren ingurune-kondizioak egokiak 
direla establezimenduko jarduerak —eta, batez ere, elikagaiak eta edariak ekoiztekoak eta zerbitzatzekoak— 
modu higienikoan egiteko. 

BI2.2 Egiaztatzen da instalazioetako sabaien, pareten eta lurzoruen gainazalen eta, batez ere, elikagaiak ukitzen 
dituzten gainazalen ezaugarri higieniko-sanitarioak eskatutakoak direla. 

BI2.3 Hustubide-sistemak eta ateratze- eta ebakuatze-sistemak erabilera-kondizio onean mantentzen dira, eta 
uneko produktu-isuriak edo -galerak eskatutako moduan eta bizkortasunez garbitzen edo ezabatzen dira. 

BI2.4 Ateak, leihoak eta beste irekidura batzuk, behar izanez gero, itxita edo babesgailu egokiekin edukitzen dira, 
kanpoaldearekin komunikatzeko bideak saihesteko. 

BI2.5 Lokalak garbitzeko eta desinfektatzeko eta izurriak kontrolatzeko egin beharrekoak egiten dira. 
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BI2.6 Infekzio-gune posibleak eta zikinkeria pilatzen den guneak ezagutzen dira, haien jatorria zehazten da, eta 
haiek arintzeko hartu beharreko neurriak hartzen dira. 

BI2.7 Animaliak, parasitoak eta gaixotasun-transmititzaileak kontrolatzeko eta prebenitzeko sistemak aplikatzen 
direla ziurtatzen da. 

BI2.8 Garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak hauei buruzko argibideetan ezarritakoari jarraituz egiten dira: 

- Erabili beharreko produktuak eta haien dosifikazioa. 

- Eragiketa-kondizioak, denbora, tenperatura eta presioa. 

- Ekipoen prestaketa eta erregulazioa. 

- Egin beharreko kontrolak. 

BI2.9 Garbitu edo desinfektatu beharreko eremuak edo guneak isolatu eta seinalatu egiten dira erabiltzeko 
moduan egon arte. 

BI2.10 Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta ekipoak beren leku espezifikoan gordetzen dira, arriskuak 
eta nahasketak saihesteko. 

LB3: Ostalaritzako ekipoak, makinak eta tresnak garbitzea eta egoera onean daudela kontrolatzea, haien balio-bizitza 
luza dadin, errendimendua murriztu ez dadin eta erabilera seguruagoa izan dadin. 

BI3.1 Ostalaritzako ekipoak, makinak eta tresnak garbitzeko eta desinfektatzeko egin beharrekoak egiten dira. 

BI3.2 Garbitzeko eragiketak —adibidez, gelditzeko, husteko eta babesteko eragiketak— egiteko ekipoak eta 
makinak egoera onean daudela egiaztatzen da. 

BI3.3 Garbiketa eskuz egiteko eragiketak produktu egokiekin, ezarritako kondizioetan eta baliabide egokiekin 
egiten direla egiaztatzen da. 

BI3.4 Egin beharreko eragiketak kontrolatzen dira, parametroak laneko espezifikazioek eta jarraibideek ezarritako 
mugen barruan mantenduz. 

BI3.5 Lortutako garbitasun-, desinfekzio- eta esterilizazio-mailak laneko espezifikazioek eta jarraibideek 
eskatutakoekin bat datozela egiaztatzen da. 

BI3.6 Ostalaritzako ekipoak eta makinak garbitu eta gero lanerako moduan geratzen direla ziurtatzen da. 

BI3.7 Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta materialak, eragiketak amaitu eta gero, beren leku 
espezifikoan gordetzen dira, arriskuak eta nahasketak saihesteko. 

BI3.8 Prozesuetako gailuak eta ekipoak fabrikatzailearen erabilerari, mantentze-lanei eta segurtasunari buruzko 
jarraibideen arabera erabiltzen dira, eta berriro erabili baino lehen konpontzen da funtzionamenduko edozein 
gorabehera —adibidez, berotzea eta txinpartak—. 

LB4: Elikagaien eta ostalaritzako beste material batzuen hondakinak biltzeko, arazteko eta isurtzeko eragiketak 
ingurumena babesteko arauak errespetatuz zuzentzea eta egitea. 

BI4.1 Ostalaritzako prozesuetan sortutako hondakin-kantitatea eta -mota prozedura-eskuliburuetan 
ezarritakoarekin bat datozela egiaztatzen da. 

BI4.2 Hondakinak eta zaborrak mota bakoitzerako ezarritako prozedurei jarraituz jasotzen dira. 

BI4.3 Hondakinak jarraibideetan ezarritako modu eta leku espezifikoetan biltegiratzen dira, indarrean dagoen 
araudiaren arabera. 

BI4.4 Hondakinak arazteko eta ezabatzeko kondizioak onak direla eta ekipoek ondo funtzionatzen dutela 
egiaztatzen da, eta, behar izanez gero, ekipoak hondakin-motaren eta prozedura-eskuliburuetako eskakizunen 
arabera erregulatzen dira. 

BI4.5 Erosketa- eta horniketa-prozesuan, ahalegina egiten da hondakin gutxiago sortzeko, ahalik eta produktu 
gutxien sortzeko eta, ahal den guztietan, produktuak berrerabiltzeko. 

LB5: Segurtasun-, higiene- eta osasun-arauen arabera, arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko kondizio 
egokietan jardutea. 

BI5.1 Segurtasunaren alorrean, onartzen dira langilearen eta enpresaren edo entitatearen eskubideak eta 
betebeharrak. 

BI5.2 Arlo honetan indarrean dauden arauak eta establezimenduak finkatutako segurtasun- eta higiene-plana 
errespetatzen eta aplikatzen dira, eta, horretarako, ekintza prebentiboak, zuzentzaileak eta larrialdikoak egiten 
dira, eta ezarritako arauak aplikatzen dira. 

BI5.3 Lehen mailako arriskuen berri badago, eta ezarritako neurri prebentiboak hartzen dira. 

BI5.4 Jardun bakoitzerako norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-baliabide orokorrak eta kontrol-baliabideak 
identifikatzen dira, eta behar bezala erabiltzen eta zaintzen dira. 

BI5.5 Lan-eremuan —lanpostuan, inguruan edo zerbitzatzeko lekuan— ez da edukitzen arriskutsua izan daitekeen 
elementurik edo beste lan batzuk egitea zaildu dezakeenik. 
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BI5.6 Segurtasuna, iraungipena, kontsumo-ordena eta ingurumen-babesa irizpidetzat hartuta maneiatzen dira 
produktu kimikoak, haien etiketan adierazten dena kontuan izanik. 

BI5.7 Hondakinak gaika biltzen dira, eta ingurune-kondizioetan edo lan-prozesuan detektatutako aldaketak 
arduradunari jakinarazten zaizkio, eta haiek zuzentzeko edo hobetzeko neurriak proposatzen dira. 

BI5.8 Araudi espezifikoan jasotako eta seinale garrantzitsu bidez adierazitako arreta- eta babes-neurriak betetzen 
dira ostalaritza-jardueretan. 

BI5.9 Larrialdi-egoeretan, ezarritako kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurei jarraituz jarduten da. 

BI5.10 Lan-inguruneko larrialdi-egoerak kontrolatzeko eskura dauden baliabideak eraginkortasunez erabiltzen dira, 
eta erabilera-kondizio onetan uzten direla ziurtatzen da. 

BI5.11 Larrialdi- eta ebakuazio-planen entseguetan, aurrez ezarritako jarraibideen arabera jarduten da. 

BI5.12 Istripuetan, oinarrizko osasun-teknikak eta lehen laguntzakoak aplikatzen dira. 

LB6: Uraren eta energiaren garrantzia baloratzea, eta ostalaritzako jardueretan eraginkortasunez erabiltzea, ahal den 
guztietan haien kontsumoa murriztuz. 

BI6.1 Argi naturala ahalik eta gehiena aprobetxatzeko ahalegina egiten da energia aurrezteko. 

BI6.2 Ekipamenduak eta etxetresna elektrikoak hautatzean eta erostean, kontuan hartzen dira energia-
eraginkortasunaren arauak, urteko kontsumoa eta aurreikusitako erabilerara egokitzen den edukiera izatea. 

BI6.3 Elektrizitate- eta gas-instalazioen egoera aztertzen da, eta disfuntzioak detektatzen dira. 

BI6.4 Gailuen funtzionamendua aztertzen da, disfuntzioak detektatzeko eta mantentze-lanak egiten direla 
ziurtatzeko. 

BI6.5 Establezimenduko uraren eta energiaren erabilera eraginkorrari buruzko politikak, helburuak, metodoak eta 
erregistroak identifikatzen eta aplikatzen dira. 

BI6.6 Ur- eta energia-kontsumoa kontrolatzen eta erregistratzen da, eta kontsumo-eremu kritikoak eta ihesak 
detektatzen eta aztertzen dira. 

BI6.7 Hondakin-urak —ur beltzak zein xaboi-urak— kudeatzen dira, ingurumena kutsa ez dezaten eta inguruneari 
eta osasun publikoari eragin ez diezaioten, eta ahal denean berriro erabil daitezen. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Higiene pertsonalerako ekipoa. Norbera babesteko ekipoak. Norberaren garbitasunerako baliabideak. Instalazioak 
garbitzeko eta desinfektatzeko ekipoak eta instalazioetako intsektuak hiltzeko ekipoak. Ekipoak garbitzeko, 
desinfektatzeko eta esterilizatzeko sistemak. Ohar- eta seinaleztapen-elementuak. Hondakinak arazteko eta 
ebakuatzeko ekipoak. Gailu eta seinaleztapen orokorrak eta larrialdietarako ekipoak. Aplikatzen den legedia. Hainbat 
erakunde eta administrazio publikoren dokumentazioa. Ingurumena kudeatzeko sistemaren protokoloak. 

Produktuak eta emaitzak 
Ostalaritzako jardueren segurtasun- eta osasun-bermea. Instalazio eta ekipoak garbi, desinfektatuta eta erabiltzeko 
moduan. Hondakinak isurtzeko edo ebakuatzeko moduan. Ingurumena babesteko neurriak aplikatuta. Energia- eta ur-
aurrezkia eta kontsumo-murrizketa. Hondakinak birziklatzea, berriro erabiltzea eta murriztea. Neurri zuzentzaileen 
proposamena. Langileen prestakuntza. Bezeroak eta hornitzaileak informatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipoen erabilerari buruzko eskuliburuak. Lan-prozeduren, -baimenen eta -jarraibideen eskuliburuak. Garbiketarako 
seinaleztapenak. Araudi higieniko-sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudiak eta -planak. Lan- eta gorabehera-
erregistroak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren erregistroak. Ekoizpen-prozesuen deskribapena. 
Iturri kutsatzaileen inbentarioa eta haien ezaugarrien zehaztapena. Ostalaritzan askotan kontsumitu ohi diren produktuei 
eta lehengaiei buruzko informazioa. Hondakinak edo atmosferako emisioak tratatzeko eragiketa-jarraibideak. 
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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. 
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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. 

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-
arlokojarduerako ohiko egoeretan, besteak beste, egoera hauetan: 

- 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 
Ingelesez bezeroekin elkarrizketa errazak izatea, jatetxe-arloko zerbitzua emateko. Jatetxe-arloko jarduerarekin lotzen 
diren dokumentu profesionalak eta teknikoak interpretatzea. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gramatikari, erabilerei eta esapideei buruzko ingeleseko eskuliburuak. Hiztegi elebidunak, eta sinonimo eta 
antonimoenak. Ingelesezko askotariko argitalpenak: ostalaritza-eskuliburuak, katalogoak, egunkariak eta jatetxe-arloko 
aldizkari espezializatuak. Sareetan argitaratutako informazioa. Hainbat jatorritako ingeles-hiztunen kulturari buruzko 
eskuliburuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 

 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUEN DISEINUA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUAK GAINBEGIRATZEA ETA 
EGITEA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

ELIKAGAI- ETA EDARI-ZERBITZUKO SAILEN KUDEAKETA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

EDARIAK 

 
5. prestakuntza-modulua:  

ARDOAK ZERBITZATZEA 

 
6. prestakuntza-modulua:  

JATETXE-ARLOKO PROTOKOLO-ARAUAK 

 
7. prestakuntza-modulua:  

OSTALARITZAKO SEGURTASUNA, HIGIENEA ETA INGURUMENAREN 
BABESA 

 
8. prestakuntza-modulua:  

INGELES PROFESIONALA JATETXE-ARLOKO ZERBITZUETARAKO 

 
9. prestakuntza-modulua:  

JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUEN KUDEAKETAKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 

5 
4 

2 
3 

6 

7 
8 
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1. 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 barne-
komunikazioko 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, garbiketa-
prozedurak 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.  
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. 
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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, ekitaldi-
motaren 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. 

 
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. 
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• 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. 
- 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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUAK GAINBEGIRATZEA ETA 
EGITEA. 
 

Kodea: MF1103_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1103_3: Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak gainbegiratzea eta egitea. 

 
Iraupena: 60 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Jatetxe-arloko zerbitzu aurreko, zerbitzu-uneko eta zerbitzu osteko prozesuak aztertzea eta egitea.  
EI1.1 Jatetxe-arloko zerbitzuetarako prestatze-prozesua deskribatzea. 
EI1.2 Jatetxe-arloko zenbait zerbitzu-mota emateko behar diren altzariak, ekipoak eta tresnak identifikatzea, haien 
ezaugarriak eta aplikazio posibleak deskribatzea, eta haiek muntatzea. 
EI1.3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesu teknikoak deskribatzea, haien abantailak eta desabantailak azaltzea, eta 
jatetxeko formula jakin bakoitzerako egokiak direla justifikatzea. 
EI1.4 Elikagaiak, edariak eta osagarriak jatetxe-arloan zerbitzatzeko kasu praktikoetan: 

- Bezeroei harrera egiteko, arreta emateko eta agurtzeko prozesua deskribatzea eta simulatzea, bezero-motak 

identifikatzea, eta egoerarako egokiak diren ahozko eta ez-ahozko komunikazioko eta trebetasun sozialeko 

teknikak identifikatzea. 

- Eskaintza gastronomiko baten osaera deskribatzea, hura jatetxean eta tabernan saltzeko prozesua 

deskribatzea eta simulatzea, salmenta-teknikak identifikatzea, eta teknika horiek zerbitzu- eta bezero-moten 

arabera nola aplikatuko diren balioztatzea. 

- Jatetxe-arloko elikagaiak, edariak eta osagarriak zerbitzatzea, ezarritako prozesuaren arabera bizkor, 

eraginkortasunez, estiloarekin eta dotoretasunez, eta behar diren ekipoak, makinak eta tresnak aukeratuz 

eta erabiliz. 

- Gatazkak eta informazio-eskaerak adostasun bidez ebaztearen itxura egitea, kontsumitzaileen eta 

erabiltzaileen babesari aplikatzeko legedia identifikatuz, jarrera segurua, zuzena eta objektiboa erakutsiz, eta 

egindako kontsulta edo erreklamazioa erregistratu behar den ala ez erabakiz. 
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EI1.5 Jatetxe eta taberna bateko ohiko kontrol- eta fakturazio-prozesua deskribatzea, eta kobratze-sistemak 
desberdinak identifikatzea. 
EI1.6 Elikagaiak, edariak eta osagarriak jatetxe-arloan zerbitzatzeko kasu praktiko batean, fakturazioa, ekoizpen-
egunkaria eta jatetxe eta taberna bateko kutxa-likidazioa egitea. 
EI1.7 Kasu praktiko batean, jatetxe edo taberna bat ixtean egiten diren lan-prozedurak identifikatzea, deskribatzea eta 
aplikatzea. 

A2: Plateren elaborazio- eta akabera-prozesua bezeroaren aurrean aztertzea eta egitea. 
EI2.1 Platerak bezeroaren aurrean elaboratzeko eta haiei akabera emateko kasu praktiko batean, platerei akabera 
emateko, jakiak zatitzeko, banatzeko eta eskaintza gastronomikoak aurkezteko teknikak bezeroaren aurrean 
aplikatzea, zerbitzu-mota horiek eskatzen duten zuzentasunez, eta dagozkien ekipo, makina eta tresnak erabiliz. 
EI2.2 Platerak bezeroaren aurrean elaboratzeko kasu praktiko batean, elikagaiak eta edariak ostalaritzako 
segurtasun- eta higiene-arauak aplikatuz manipulatzea. 
EI2.3 Jeneroa manipulatzeko kasu praktiko batean, jenero, sukaldaritza-aurreelaborazio eta sukaldaritza-elaborazioen 
leheneratze-, kontserbazio- edo ontziratze-prozesuetarako beharrezkoak diren eragiketak egitea, gero haiek erabili 
ahal izateko. 

A3: Lokalak eta jenero eta sukaldaritza-elaborazioetarako erakustokiak muntatzeko prozesua edozein motatako zerbitzu 
gastronomikoren eta jatetxe-arloko ekitaldi bereziren esparruan aztertzea eta egitea. 

EI3.1 Dekorazio-teknikak eta -elementuak deskribatzea eta lokalean aplikatzea, eta lokalerako eta zerbitzu-motarako 
egokiak diren jenero eta sukaldaritza-elaborazioetarako erakustokiak muntatzea, diseinua eta kokapena 
bezeroarentzat erakargarriak izan daitezen. 
EI3.2 Lokalak eta erakustokiak muntatzeko kasu praktiko batean, langileak prestatzea eta ekipoak, altzariak eta 
ontziak banatzea, muntatzea eta prestatzea, era guztietako zerbitzu gastronomikoak eta jatetxe-arloko ekitaldiak 
eskaintzeko.  

Edukiak: 
1. Tabernako eta jatetxeko mise en place, zerbitzu-uneko eta zerbitzu osteko prozesuak gainbegiratzea 
eta egitea. 

- Instalazioak kontrolatzea. 
- Makinak, ekipoak, altzariak eta ontziak gainbegiratzea. 
- Mahaien muntaketa aztertzea eta egitea era guztietako zerbitzuetarako. Langileentzako instalazioak. 
- Jatetxe-tabernako langileak prozesuetarako banatzea eta koordinatzea (mise en place, zerbitzu-uneko eta zerbitzu 

osteko prozesuak). 
- Instalazioen, ekipoen, jeneroaren eta lehengaien mantentze-lanak egitea eta egokitzea, geroko zerbitzu batean 

erabiltzeko. 

2 Bezeroentzako arreta jatetxe-arloan. 
- Arreta eta zerbitzua:  

• Bezeroei harrera egitea eta bezeroak agurtzea.  

• Enpatia. 
- Gure itxura pertsonalaren garrantzia. 
- Bezeroaren pertzepzioak duen garrantzia. 
- Zerbitzuaren kalitatearen helburua. 
- Bezeroaren leialtzea. 
- Bezeroen profil psikologikoak. 

• Bezero patxadatsua. 

• Bezero hotza edo distraitua. 

• Bezero isila. 

• Bezero menderatzailea. 

• Bezero zalantzatia. 

• Bezero handiustea. 

• Bezero mesfidatia. 

• Bezero zehatza. 

• Bezero hiztuna. 

• Bezero oldartsua. 
- Arreta-prozesuko eragozpenak. 
- Erreklamazioak eta ebazpenak. 
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- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa: Espainian eta Europar Batasunean aplikatzen den araudia. 

3. Jatetxe-arloko zerbitzuen salmentaren eta fakturazioaren berrikuspena. 
- Faktura egitea eta laguntza-baliabideak. 
- Kutxa irekitzea, kontsultatzea eta ixtea. 
- Ekoizpen-egunkaria: 

• Elikagaiak. 

• Edariak. 

• Bezero-kopurua. 

• Menu-kopurua. 

• Karta-kopurua. 
- Kutxaren kontaketa eta likidazioa. 
- Fakturazio- eta kobrantza-prozesuen kontrol administratiboa. 

4. Plateren akabera-prozesua bezeroaren aurrean gainbegiratzea eta egitea. 
- Ekipo eta tresnen erabilera: oinarrizko arauak. 
- Elikagaiak mahaikidearen aurrean zuritzeko, hezurrak kentzeko eta zatitzeko eragiketak. 
- Platerak mahaikidearen aurrean prestatzea, dekoratzea eta aurkeztea. 
- Kostuak aurrezteko politika: jeneroa leheneratzea, kontserbatzea eta ontziratzea. 

5. Lokalen eta buffeten muntaketaren gainbegiraketa. 
- Lekuak berritzeko eta dekoratzeko dauden joerak edo aldaketak, lokalari eta erakustokiei aplikatuta. 
- Jangela dekoratzeko eta girotzeko jarraibideak: Aretoko eta enpresako profesionalaren estiloa. 
- Jatetxe-arloko zerbitzu berezietarako eta ekitaldietarako instalazioak eta oinarrizko ekipoak. 
- Ekitaldi hauek egitean eta haietan zerbitzatzean kontuan izan beharreko alderdiak:  

• Buffeta eta erakustokiak. 

• Kafea hartzeko etena. 

• Koktelak. 

• Laneko bilerak. 
- Langileak prestatzea eta koordinatzea zerbitzu edo ekitaldi batean. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
ELIKAGAI- ETA EDARI-ZERBITZUKO SAILEN KUDEAKETA. 
 

Kodea: MF1104_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1104_3: Jatetxe-arloko zerbitzu-sailak kudeatzea. 

 
Iraupena: 60 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Enpresa-plangintzaren funtzioa eta prozesua aztertzea, eta elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetarako egokiak diren 
planak definitzea.  

EI1.1. Plangintzak enpresen edo entitateen administrazioaren prozesuan duen garrantzia justifikatzea. 
EI1.2 Plan-mota nagusiak bereiztea. 
EI1.3 Plangintza-prozesu baten fase eta urrats logikoak deskribatzea, helburuak finkatzeko, erabakiak hartzeko eta 
bitartekoak hautatzeko zentzuzko ikuspegi gisa. 
EI1.4 Helburuen araberako zuzendaritza-prozesu bat ezartzeko oinarrizko elementuak identifikatzea. 
EI1.5 Enpresa-plangintzako kasu praktikoetan: 
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- Enpresen edo entitateen plan orokor hipotetikoen esparruan, elikagai- eta edari-zerbitzuko sail batentzako 

helburuak formulatzea. 

- Proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzea. 

- Aukera horien ondoriozko programak planteatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak 

zehaztea.  
EI1.6 Jatetxe-arloko establezimendu-mota bakoitzerako kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren arabera planak 
aldian behin berraztertzeak duen garrantzia baloratzea. 

A2: Jatetxe-arloko hainbat motatako establezimendu, area edo sailen eta haien barne- eta kanpo-harremanetako berezko 
antolamendu-egiturak eta egitura funtzionalak aztertzea, eta enpresa-mota edo erakundeko unitate mota bakoitzerako 
antolamendu-egitura eta harreman-mota egokiak justifikatzea. 

EI2.1 Jatetxe-arloko establezimendu-motak, atalak edo sailak sailkatzea, eta haien ezaugarriak definitzea. 
EI2.2 Antolamendu eraginkorra finkatzen duten egitura-faktoreak eta -irizpideak deskribatzea. 
EI2.3 Jatetxe-arloko hainbat motatako establezimenduren egiturak eta sailen arteko erlazioak konparatzea, eta sail 
edo eremu bakoitzaren helburuak eta haien ondoriozko funtzio-banaketa identifikatzea. 
EI2.4 Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, 
informazio-mota eta zirkuituak deskribatzea. 
EI2.5 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailek beste enpresa, atal edo sailekin dituzten eta kanpo-harremanak 
deskribatzea, baita barne-harreman bereizgarriak ere. 
EI2.6 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailen antolamendu-egiturak eta egitura funtzionalak abiapuntutzat 
hartuta: 

- Antolamendua ebaluatzea, eta hartutako antolamendu-irtenbideak kritikoki epaitzea. 

- Ezaugarriak zehaztuta dauzkaten egituretarako eta sailen arteko erlazioetarako irtenbide eta organigrama 

alternatiboak proposatzea, eta antolamendu eraginkorragoa lortzeko egindako aldaketak justifikatzea. 
EI2.7 Jatetxe-arloko establezimenduetako, eremuetako edo sailetako lanposturik bereizgarrienak deskribatzea, 
lanbide-gaitasunei dagozkien ezaugarriak zehaztuta —lan-munduan eskatzen diren lorpenetan eta ahalmenetan 
adierazita—. 
EI2.8 Antolamendu-egituren azterketako kasu praktikoetan: 

- Unitateko lantaldeetako kide bakoitzaren erantzukizun-mugak, funtzioak eta zereginak definitzea. 

- Lanbide-jarduera adierazgarrienen lan-denborak ebaluatzea. 

A3: Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetarako lanpostuak definitzeko eta langile egokiak hautatzeko metodoak aplikatzea, eta 
kritikoki konparatzea. 

EI3.1 Saileko langile kalifikatuei dagozkien lanpostuak definitzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea. 
EI3.2 Saileko langile kalifikatuak hautatzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea. 

A4: Langileak erakundean integratzeak eta hara egokitzeak duen garrantzia onartzea, eta horretarako behar diren ekintzak 
eta tresnak aintzat hartzea. 

EI4.1 Integrazio-funtzioaren helburua justifikatzea, antolamendu-funtzioaren funtzio osagarri gisa. 
EI4.2 Elikagai- eta edari-zerbitzuen sailetako eragiketen eta lan egiteko moduen benetako hainbat eskuliburu 
konparatzea, puntu komunak eta dibergentziak identifikatzea, eta osatzeko edo hobetzeko alternatibak proposatzea 
eta arrazoitzea. 
EI4.3 Langileak erakunde batean integratzeko hainbat egoera praktikotan: 

- Jatetxe-arloko establezimenduaren balizko harrera-eskuliburu bat azaltzea. 

- Balizko langile berriei lanpostuetara egokitzeko aldi jakin bat esleitzea, bete beharreko lanpostuen arabera. 

- Langile bakoitzak bete beharreko eragiketa eta prozesurik adierazgarrienak eta jardun profesionalaren eta 

haren emaitzen ebaluazio-irizpideak idaztea eta azaltzea. 

- Jatetxe-arloko establezimenduari, haren antolamenduari eta irudi korporatiboari buruzko informazio laburra 

ematea, ikus-entzunezko materiala erabiliz.  

- Saileko edo unitateko balizko kide berrien eta zaharren arteko talde barruko komunikaziorako teknikak 

aplikatzea, eta, horretarako, aginte-eskuordetzeak simulatzea, ekimen pertsonala eta sormena sustatzea, eta 

erantzukizunak eskatzea, motibazio-neurri gisa. 
EI4.4 Langileak erakundera egokitzeko kasu praktiko batean, maître, aretoko nagusi, tabernetako nagusi edo 
oturuntzetako nagusien mende dauden lanpostuekin lotutako prestakuntza-programak konparatzea, puntu komunak 
eta dibergentziak identifikatzea, eta osatzeko edo hobetzeko alternatibak proposatzea eta arrazoitzea. 
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A5: Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetan aplikatzekoak diren langileen zuzendaritzako teknikak aztertzea. 
EI5.1 Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailen esparruko komunikaziorako eta negoziaziorako ohiko prozesuak eta 
egoerak identifikatzea. 
EI5.2 Erabakiak hartzeko prozesuen logika azaltzea. 
EI5.3 Erakunde bateko zuzendariaren eta buruaren irudia justifikatzea. 
EI5.4 Sukaldaritza-ekoizpeneko sailei edo unitateei aplikatzekoak diren lantaldeak eta laneko bilerak zuzentzeko eta 
dinamizatzeko teknikak deskribatzea. 
EI5.5 Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetara atxikitako langileak motibatzeko prozesuak justifikatzea. 
EI5.6 Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako kideen arteko hierarkia-erlazioen kasu praktikoetan:  

- Jarraibideak eta informazioa jasotzeko eta emateko, ideiak eta iritziak trukatzeko, zereginak esleitzeko eta 

lan-planak koordinatzeko komunikazio-teknika egokiak eraginkortasunez erabiltzea. 

- Sortzen diren gatazketan esku hartzea; taldeko kide guztiek arazoaren sorburua detektatzeko lanetan parte 

har dezaten lortzea eta negoziatzea, balio-judizioak saihestea, gatazka konpontzea, eta alda daitezkeen 

alderdi horietan jartzea arreta. 

- Erabaki egokiak hartzea, gatazkak eragiten dituzten zirkunstantzien arabera eta gainerakoek irtenbide 

posibleen gainean dituzten iritziak aintzat hartuta. 

- Nork bere lanbide-eskuduntzen esparruan lidergoarekin jokatzea, egoera bakoitzean estilorik egokienaz 

baliatuz. 

- Lantaldeak zuzentzea, taldearen beharrak aurrez finkatutako helburuen, politiken edo jarraibideen esparruan 

integratuz eta koordinatuz. 

- Lan-bileretan parte hartzea, eta haiek zuzentzea eta animatzea; bilerak dinamizatzea, modu aktiboan esku 

hartzea edo parte-hartzaileen esku-hartzea lortzea, eta bileraren xedearen arabera jardutea. 

A6: Kalitate-sistemak sukaldaritza-ekoizpeneko unitateetan ezartzeko eta kudeatzeko moduak aztertzea, eta haien 
aplikazioak justifikatzea. 

EI6.1 Kalitatearen kontzeptua azaltzea jatetxe-arloko zerbitzuetan, eta kalitaterik ezaren kausak identifikatzea. 
EI6.2 Kalitatearen kudeaketak enpresaren edo entitatearen helburuei dagokienez eta hura osatzen duten sailen edo 
unitateen helburuei dagokienez duen funtzioa deskribatzea. 
EI6.3 Kalitate-sistema bat ezartzea proposatzea, eta, horretarako, kalitate-arauak interpretatzea eta aplikatzea, 
helburuak ezartzea, funtsezko faktoreak eta oztopoak identifikatzea, eta programa definitzea, egin beharreko jardunei 
eta haien epeei dagokienean ezartzeko. 
EI6.4 Jatetxe-arloko zerbitzuen dimentsioak eta kalitate-atributuak identifikatzea eta baloratzea, eta dagokien 
sukaldaritza-ekoizpeneko unitatearen zerbitzuak diseinatzea eta definitzea, beharrezkoak diren zerbitzuaren kalitate-
estandarrak eta kalitate-zehaztapenak—besteak beste, arauak, prozedurak eta lan-jarraibideak— zehaztuz eta 
landuz. 
EI6.5 Sukaldaritza-ekoizpenaren, haren zerbitzuaren edo banaketaren kalitate-adierazleak finkatzea eta 
interpretatzea, eta bezeroek haiei dagokienez duten gogobetetasun-maila neurtzeko aukera emango duten galdetegi 
errazak egitea. 
EI6.6 Kalitaterik ezaren kausak finkatzeko eta aztertzeko oinarrizko erremintak aplikatzea. 
EI6.7 Elikagaiak eta edariak ekoizteko, zerbitzatzeko eta banatzeko unitateen kalitate-sistema ebaluatzea, urritasunak 
eta hobetu daitezkeen arloak identifikatzea, eta kalitate-helburuak ezartzea eta hobekuntza-planak garatzea. 
EI6.8 Ezarritako kalitate-sistemaren dokumentazioa eta informazioa kudeatzea, eta beharrezko erregistroak eta 
aplikatzekoa den prozedura zehaztea. 
EI6.9 Langileek kalitate-kudeaketan parte hartzearen beharra baloratzea, emaitza hobeak lortzen laguntzen duen eta 
zerbitzuen erabiltzaileen gogobetetasuna areagotzen duen faktore gisa. 

 
Edukiak: 

1. Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailen plangintza. 
- Elikagai- eta edari-sailen plangintza, hotel-enpresen plangintza-prozesuan. 
- Jatetxe-arloko enpresa-plana:  

• Aurrekontuak.  

• Inbertsio ekonomikoa 

• Epe labur, ertain eta luzerako helburu ekonomikoak. 
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• Salmenta- eta marketin-estrategiak. 

• Merkatu-politikak (kokapena, bezero potentzialak). 

• Negozioaren bideragarritasun-plana. 
- Jardueraren plangintza-prozesuaren definizioa: establezimendua irekitzea. 
- Taberna, jatetxe eta oturuntzetako sailen plangintza. 

• Kokapena. 

• Langileak. 

• Altzariak eta makinak. 
- Sailen planak egitea eta aldian behin berraztertzea, eremu horien kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren 

arabera. 

2. Jatetxe-arloko establezimenduetako antolamendua. 
- Jatetxe-arloko establezimenduak baimentzeari eta sailkatzeari buruzko araudien interpretazioa. 
- Jatetxe-arloko establezimenduen tipologia eta sailkapena. 

• Jatetxeak (gaikakoak, buffeta, eramatekoa edo take awaya, goi-sukaldaritzakoa edo gourmeta, janari 
lasterrekoa edo fast-fooda). 

• Kafetegiak. 

• Kafetegi-tabernak. 

• Musika-tabernak. 

• Dantzalekuak. 
- Antolamenduaren izaera eta xedea, eta beste gerentzia-funtzio batzuekiko erlazioa. 
- Jatetxe-arloko eremuetako sailen banaketa tradizionalaren oinarrizko ereduak: abantailak eta eragozpenak. 
- Jatetxe-arloko establezimendu-moten bereizgarri diren egiturak eta sailen arteko erlazioak eta kanpo-erlazioak. 
- Jatetxe-arloko eremuko sail bakoitzaren helburuak desberdintzea eta funtzioak banatzea. 
- Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, 

informazio-mota eta zirkuituak. 

3. Langileak aukeratzea, eta elikagai- eta edari-zerbitzuetako sailetan langileak integratzeko funtzioa. 
- Langile erdikalifikatuen eta kalifikatuen lanpostuak definitzeko metodo nagusiak. 
- Langile erdikalifikatuak eta kalifikatuak hautatzeko metodo nagusiak. 
- Establezimenduaren antolamendu-funtzioarekiko erlazioa eta langileen hautaketa. 
- Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako prozedura- eta eragiketa-eskuliburuak: analisia, konparazioa eta idazketa. 
- Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako mendeko langileentzako prestakuntza-programak: analisia, konparazioa eta 

proposamen arrazoituak. 
- Langileen integraziora egokitutako komunikazio- eta motibazio-teknikak. Identifikazioa eta aplikazioak. 

4. Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako lantaldeak zuzentzea. 
- Komunikazioa lan-erakundeetan: prozesuak eta aplikazioak. 
- Negoziazioa lan-ingurunean: prozesuak eta aplikazioak. 
- Arazoak ebaztea eta erabakiak hartzea. 
- Zuzendaritza-sistemak eta aginte-/lidergo-motak: justifikazioa eta aplikazioak. 
- Erabakiak hartzeko tresnen analisia. Simulazioak.  
- Taldeen eta lan-bileren zuzendaritza eta dinamizazioa. 
- Motibazioa lan-ingurunean. 

5. Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako kalitatearen kudeaketa. 
- Kalitatearen bilakaera historikoa.  
- Kalitatearen kontzeptua ekoizpenean eta zerbitzuetan.  
- Erabateko kalitatearen kudeaketa.  
- Sukaldaritza-ekoizpeneko eta -zerbitzuetako berezitasunak. 
- Kalitate-sistemak eta -arauak.  
- Espainiako Turismo Kalitatearen Institutuaren (ICTE) kalitate-sistema: jatetxe-arloko azpisektorearen 

berezitasunak.  
- Beste kalitate-sistema batzuk.  
- Kalitatearen akreditazioa. 
- Kalitate-sistema bat ezartzea elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetan: funtsezko faktoreak; proiektua, programak eta 

kronograma. 
- Kalitate-espezifikazioak eta -estandarrak, arauak, prozedurak eta laneko jarraibideak. 
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- Jatetxe-arloko kalitate-kudeaketa. Prozesukako kudeaketa. Kalitatea kontrolatzeko adierazleak eta beste 
prozedura batzuk. 

- Etengabeko hobekuntzak eta hobekuntza-planak. Hobekuntza-taldeak. Kalitatea hobetzeko oinarrizko tresnak. 
- Bezeroen gogobetetzearen ebaluazioa. Gogobetetze-galdetegiak eta beste tresna batzuk. Kexak eta iradokizunak 

tratatzeko prozedurak. 
- Kalitate-sistemari buruzko dokumentuen kudeaketa. 
- Kalitate-sistemaren ebaluazioa. Autoebaluazioak eta ikuskapenak. Ziurtapen-prozesuak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
EDARIAK 
 

Kodea: MF1047_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1047_2 Ardoez bestelako edariei buruzko aholkuak ematea, haiek prestatzea eta aurkeztea. 

 
Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Barran eta mahaian era guztietako edariak zerbitzatzeko prozesua zerbitzu-arauen eta taberna-kafetegiaren beraren 
antolamendu- eta kontrol-prozeduren arabera egitea. 

EI1.1 Barran eta mahaian ardoez bestelako edariak zerbitzatzeko prozesu teknikoak eta prozesu horietako bakoitzari 
lotutako zeregin tipoak deskribatzea.  
EI1.2 Egoera praktikoetan, ardoez bestelako edariak kontsumitzea iradokitzea, kontuan izanik ustezko bezeroen 
egoera, mota eta gustuak, salmenta-helburuak eta eguneko unea, eta aholku egokiak emanez. 
EI1.3 Barran eta mahaian edariak zerbitzatzeko behar diren tresnak eta ontziak aukeratzea eta erabiltzea. 
EI1.4 Edari alkoholdunak eta alkoholgabeak barran bizkor, txukun eta zehaztasunez zerbitzatzea, ezarritako 
zerbitzatze-arauen edo definitutako jarraibideen arabera. 
EI1.5 Nork bere gain hartzea etorkizuneko bezeroak kortesiaz eta dotoreziaz eta zerbitzua ematen duen entitatearen 
irudi ona sustatuz artatzeko beharra. 

A2: Ardoez bestelako edariak prestatzeko, aurkezteko eta zerbitzatzeko behar den jeneroaren ezaugarriak definitzea, eta 
ustezko bezeroen itxaropenen araberako eta establezimenduaren helburu ekonomikoen araberako kalitate-mailak ezartzea. 

EI2.1 Ezaugarriak behar bezala definituta dauzkaten edarien karta jakin batzuetatik abiatuta eta behar diren datuak 
izanik: 

- Jeneroaren behar kuantitatiboak eta kualitatiboak hautematea. 

- Erabiliko den jeneroaren kalitate-mailak zehaztea, hauek kontuan hartuz, oinarrizko aldagai gisa: bezeroen 

gustuak eta beharrak, edari-eskaintzaren kategoria, zerbitzu-mota, helburu ekonomikoak eta hornikuntza-

aukerak. 
EI2.2 Erabiliko den jeneroaren espezifikazio teknikoen fitxak formalizatzea, urtaroen, hornikuntzaren edo alderdi 
ekonomikoko aldagaien arabera aukerak justifikatuz, eta fitxak formalizatzeko eskura dauden bulegotika-baliabideak 
eraginkortasunez erabiliz. 

A3: Ardoez bestelako edariak prestatzeko eta kontserbatzeko behar diren ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak 
erabiltzea, haien aplikazioen eta errendimendu egokiaren arabera. 
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EI3.1 Edariak prestatzeko, zaintzeko eta zerbitzatzeko behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak identifikatzea, 
hauek azalduz: funtzioak; aplikazio espezifikoak; erabilera-arauak; jarduteko modu bereizgarriak; lortzen diren 
emaitza kuantitatiboak eta kualitatiboak; manipulazioari lotutako arriskuak eta erabilerako mantentze-lanak. 
EI3.2 Tresna, erreminta eta ekipoen erabilera justifikatzea, edari- eta osagai-moten, jasotako jarraibideen eta 
ezarritako ekoizpen- edo-zerbitzu-bolumenaren arabera. 
EI3.3 Edariak prestatzeko eta kontserbatzeko ekipoak, makinak eta tresnak erabiltzeko arauak aplikatzea, arriskuak 
saihesteko eta aurrez finkatutako emaitzak lortzeko ezarritako prozedurei jarraituz. 
EI3.4 Erabilerako mantentze-lanak egitea, emandako edo jasotako jarraibideen arabera. 
EI3.5 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako baliabideei 
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz. 

A4: Ardoez bestelako edari alkoholdun eta alkoholgabe adierazgarrienen ezaugarriak zehaztea, haien elaborazio-, 
hornikuntza- eta kontserbazio-prozesuak aztertzea, eta prozesu horiek edari horien ezaugarrietan duten eragina 
erlazionatzea. 

EI4.1 Ardoez bestelako edari alkoholdun eta alkoholgabe garrantzitsuenen elaborazio-prozesua azaltzea, haien 
jatorria, bilakaera eta ezaugarri organoleptikoak adieraztea, eta prozesuaren berezitasunak ezaugarri horiekin 
erlazionatzea. 
EI4.2 Barne-hornikuntzako eta kontserbazio-kontroleko eragiketak deskribatzea, prozesu espezifikoak egiteko modua 
eta edari-motaren arabera erabiltzen diren faseak, ekipoak eta tresnak adieraziz.  
EI4.3 Edari bakoitzaren ezaugarri organoleptiko nagusiak identifikatzea, dastatuz. 

A5: Ardoez bestelako edari alkoholdun eta alkoholgabe adierazgarrienak prestatzeko, aurkezteko eta kontserbatzeko 
prozesuak aztertzea eta egitea. 

EI5.1 Edari-prestakinak hauen arabera sailkatzea: oinarrizko osagaiak; aplikatzen diren teknikak; zerbitzu-mota; 
aplikatzen diren beste irizpide batzuk.  
EI5.2 Hainbat edari-mota prestatzeko teknikak deskribatzea, hauek adieraziz: aplikazio-faseak eta prozesuak; 
prozedurak eta jarduteko moduak; erabili behar diren oinarrizko tresnak; lortzen diren emaitzak. 
EI5.3 Barne-hornikuntzarako beharrezko edari- eta jenero-kantitateak kalkulatzea eta eskatzea, finkatutako lan-planen 
arabera. 
EI5.4 Edariak eta jeneroa dagozkien elaborazio-teknikak aplikatu ahal izateko modu, leku eta kantitate egokietan 
banatzea. 
EI5.5 Edariak prestatzeko teknikak aplikatzea, fitxa teknikoei edo haien ordezko prozedurei jarraituz, kalkulatuko 
ordenan eta denboran, eta tresnak erabiliz, araudi higieniko-sanitarioa eta segurtasun-araudia betez. 
EI5.6 Edariak dekoratzeko eta aurkezteko eragiketak egitea, sentsibilitatea eta gustu artistikoa erakutsiz. 
EI5.7 Elaborazio-fase bakoitza kontrolatzea eta neurri zuzentzaileak proposatzea, lortutako emaitza partzial eta 
bukaerakoen arabera, aurrez ezarritako kalitate-mailak lortzeko. 
EI5.8 Prestatutako konbinatuen oinarrizko ezaugarriak identifikatzea eta deskribatzea, dastatuz. 
EI5.9 Biltegiratze- eta kontserbazio-leku eta -metodo egokienak justifikatzea, kontuan izanik edari-prestakinei 
esleitutako helburua edo kontsumoa, izaeragatik dituzten ezaugarriak eta araudi higieniko-sanitarioa eta 
segurtasunekoa. 

A6: Edariak prestatzeko dauden aukerak praktikatzea, teknikak, osagai-konbinazioak edo -alternatibak eta aurkezteko eta 
dekoratzeko moduak probatuz.  

EI6.1 Informazio eguneratuko tresnak eta iturriak aukeratzea, koktelak prestatzeko alternatibak eta aldaketak lortzeko, 
edari alkoholdunen ezaugarriak eta egungo kontsumo-joerak kontuan hartuz.  
EI6.2 Prozesurako, osagaietarako edo aurkezteko moduetarako alternatibak edo aldaketak proposatzea. 
EI6.3 Lortutako prozesuak eta emaitzak prestakin berriak elaboratzeko baliatzea, eta egokitzapenak dakartzan 
aldaketa teknikoak ondorioztatzea.  
EI6.4 Lortutako emaitzak baloratzea aurkezpenari, koloreari, zaporeari eta nahasteei dagokienez, dastatuz eta aurrez 
ezarritako faktoreak kontuan izanda, eta, hala badagokio, jatorrizko elaborazioekin konparatzea. 
EI6.5 Produktu berriak izan lezakeen merkataritza-eskaintza justifikatzea, eta haren bideragarritasun ekonomikoa eta 
eskaera potentzialarekiko egokitzapena ebaluatzea. 

A7: Ardoez bestelako edarien kartak definitzea, bezero potentzialentzat erakargarriak direnak eta establezimenduaren 
salmenta-helburuak betetzen lagunduko dutenak.  

EI7.1 Edarien kartak deskribatzea, haien osagaiak, ezaugarriak eta kategoria adieraziz. 
EI7.2 Edarien kartak establezimendu-motekin eta jatetxe-arloko formulekin erlazionatzea. 
BI7.3 Ardoez bestelako edarien karta definitzean, alderdi hauek hartzen dira kontuan: 

- Bezero izan daitezkeenen gustuak. 

- Jeneroaren hornikuntza-aukerak. 
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- Eskura dauden baliabide fisikoak, ekonomikoak eta giza baliabideak. 

- Establezimendu-mota, jatetxe-arloko formula eta zerbitzua. 

- Oreka on bat, eskainitako edari-motetan zein haien prezioan. 

- Urtarokotasuna. 

- Establezimenduaren kategoria, haren helburu ekonomikoak eta haren irudi korporatiboa. 
EI7.4 Edarien kartaren txandatze-sistema justifikatzea, bezeroen ohituren eta gustuen bilakaera aurreikusiaren, 
izakinen, hornikuntza-aukeren eta establezimenduaren helburuen arabera.  
EI7.5 Edarien kartak aurkezteko proposamen pertsonalak formulatzean eta garatzean, sormenez eta irudimenez 
jardutea. 

 
Edukiak: 

1. Barran eta mahaian zerbitzatzeko prozesuak. 
- Edariak barran eta mahaian zerbitzatzeko behar diren elementuak, tresnak eta ontziak. 
- Hainbat zerbitzu-mota, osagai eta funtzio. 
- Edariak zerbitzatzeko erabiltzen diren beirateri-motak. 
- Barran zerbitzatzeko kortesia-arauak. 
- Edariak prestatzeko eta aurkezteko prozesuko kalitate-kontrola.  
- Araudi higieniko-sanitarioa eta segurtasunekoa. 

2. Ardoez bestelako edariak prestatzeko, aurkezteko eta zerbitzatzeko behar den jeneroa. 
- Erosi behar den jeneroaren kalitateak. 
- Jeneroaren kalitatean eragina duten faktoreak. 
- Urtarokotasuna. 
- Bezeroen gustuak. 
- Erabiltzen den jeneroaren kalitate-kontrolak. 

3. Edariak prestatzeko, aurkezteko, kontserbatzeko eta zerbitzatzeko behar diren ekipoak, makinak eta 
tresnak. 

- Taberna-kafetegiko makinak. Ezaugarrien, funtzioen eta aplikazioen araberako sailkapena eta deskribapena. 
Hoztu behar diren produktuak. Hoztu beharrik ez duten produktuak. 

- Kokapena eta banaketa barran: 

• Apalak. 

• Botilategiak. 
- Teknika, prozedura, jarduteko modu, mantentze-lan eta kontrolen aplikazioa. 
- Enpresaren irudi korporatiboa edari-zerbitzura aplikatuta. 
- Taberna-kafetegiko edariak kontserbatzeko makinen mantentze-lan prebentiboak. 

4. Ardoez bestelako edari errazak. 
- Edari alkoholgabe gasdunak eta gasgabeak: 

• Sailkapena. 

• Ezaugarriak. 

• Motak. 

• Elaborazioa. 

• Zerbitzatzeko beirateri-mota. Aplikazioak: 
- Kontserbatzea, aurkeztea eta barran eta mahaian zerbitzatzea. 

- Aperitiboak, garagardoak, pattarrak, likoreak: 

• Sailkapena. 

• Ezaugarriak. 

• Motak. 

• Elaborazioaren deskribapena. 

• Jatorria. 

• Kontserbatzea, aurkeztea eta barran eta mahaian zerbitzatzea. 

• Zerbitzatzeko beirateri-mota. 
- Kafeak, infusioak, txokolateak, irabiaki naturalak eta zukuak: 

• Sailkapena. 

• Motak. 

• Elaborazioaren deskribapena. Jatorria. Kontserbatzea, aurkeztea eta barran eta mahaian zerbitzatzea. 
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- Edari-mota honen hornikuntza eta kontserbazioa. 
- Ardoez bestelako edari errazen aplikazioa egungo sukaldaritzan. 
- Ardoez bestelako edari-moten dastaketa. Ikuste-fasea. Usaintze-fasea.Dastatze-fasea. 

5. Edari konbinatu alkoholdunak eta alkoholgabeak. 
- Konbinatuen elaborazio-moten sailkapena. 

• Edalontzi laburrean. 

• Edalontzi luzean. 

• Kopa berezian. 
- Prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko arauak. 
- Whiskiak.  

• Sailkapena.  

• Motak.  

• Zerbitzua. 
- Rona.  

• Sailkapena.  

• Motak.  

• Zerbitzua. 
- Gina.  

• Sailkapena.  

• Motak.  

• Zerbitzua. 
- Vodka.  

• Sailkapena.  

• Motak.  

• Zerbitzua. 
- Brandya.  

• Sailkapena.  

• Motak.  

• Zerbitzua. 

6. Koktelgintza 
- Koktelak egiteko behar diren elementuak, tresnak eta ontziak. 
- «Gune nagusia»; motak, osagaiak eta funtzioa. 
- Koktelak zerbitzatzeko erabiltzen diren beirateri-motak. 
- Koktelei buruzko aholkuak ematea. Arauak eta prozedurak. 
- Koktelak prestatzeari buruzko arauak. 
- Osagarri eta apaingarri gisa erabiltzeko fruta-zati motak. 
- Edariaren aurkezpena eta dekorazioa. 
- Edari luzeak edo long-drinkak: 

• Ezaugarriak. 

• Zerbitzua. 
- Konbinazioak: dentsitateak eta neurriak. 

• Ezaugarriak. 

• Zerbitzua: Nola zerbitzatu dentsitateak ez nahasteko. 
- Koktel-multzoen ezaugarriak eta zerbitzua. 
- Koktelak prestatzeko eta aurkezteko prozesuko kalitate-kontrola. 
- Araudi higieniko-sanitarioa eta segurtasunekoa. 

7. Edarien kartak egitea. 
- Edarien kartak egitea. 
- Edarien sailkapena kartaren barruan. 
- Kafeen eta infusioen kartak. Koktelen kartak. Gaikako kartak. 
- Kartak diseinatzea. prezioak definitzea. Urtarokotasuna. 
- Edari-stockak kontrolatzea. Edarien iraungipenak kontrolatzea. Tenperatura kontrolatzea. Produktuak 

txandakatzea. 
Tabernako karten diseinuen adibideak. 
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5. prestakuntza-modulua 
ARDOAK ZERBITZATZEA. 
 

Kodea: MF1048_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1048_2 Ardoak zerbitzatzea, eta ardoei buruzko oinarrizko informazioa ematea. 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezero-motak, ardoak saltzeko teknikarik eraginkorrenak eta informazio-beharrak, erreklamazioak eta kexak 
interpretatzeko eta ebazteko prozedurak identifikatzea. 

EI1.1 Bezero-motak identifikatzea, eta haien jarrerak eta ohiko portaerak deskribatzea. 
EI1.2 Ardoa saltzeko teknikak identifikatzea, eta bezero-mota, jatetxe-arloko formula eta zerbitzu desberdinetarako 
aplikazioa aztertzea.  
EI1.3 Aurrez definitutako eskaera-mota baten gustu eta ohituretara egokitzen den ardoa proposatzea. 
EI1.4 Ardoak zerbitzatzen eta kontsumitzen diren establezimenduetako informazio-eskaera mota ohikoenak bereiztea. 
EI1.5 Erreklamazioak sarri egiten diren edo bezeroekin gatazka-egoerak gerta daitezkeen egoerak aintzat hartzea. 
EI1.6 Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesari aplikatzeko legedia identifikatzea. 
EI1.7 Ahozko eta ez-ahozko komunikaziorako teknikak eta trebetasun sozialak identifikatzea, eta aztertutako 
egoerekin erlazionatzea. 
EI1.8 Ardoen zerbitzuarekin edo kontsumoarekin lotutako informazio-eskaeren edo erreklamazioen kasu praktikoetan: 
- Informazioa sortutako egoeraren arabera identifikatzea eta hautatzea. 
- informazio-behar jakinen ebazpenaren itxura egitea, establezimendu- eta bezero-motaren arabera egokituz. 
- Aldeen arteko gatazkak adostasun bidez ebaztearen itxura egitea, jarrera segurua, zuzena eta objektiboa 

erakutsiz. 
- Egindako kontsulta edo erreklamazioa noiz erregistratu behar den zehaztea. 

EI1.9 Argumentatzea bezeroak kortesiaz eta dotoreziaz eta zerbitzua ematen duen entitatearen irudi ona sustatuz 
artatu behar direla. 

A2: Ardoak zerbitzatzeko aurrez zehaztutako prozesu bat garatzea, ardo-mota bakoitzerako egokienak diren teknikak eta 
zerbitzatze-arauak erabiliz. 

EI2.1 Ardoak zerbitzatzeko teknikak identifikatzea, haien abantailak eta desabantailak azaltzea, eta ardo-mota 
bakoitzerako eta zerbitzatze-arauetarako egokiak direla justifikatzea. 
EI2.2 Ardoak zerbitzatu eta prestatu aurreko eragiketak egitea, ardo bakoitzaren eta ardo-protokoloko arau 
espezifikoak kontuan hartuta. 
EI2.3 Lan-plan eta zerbitzatze-formula jakin batzuen arabera: 
- Bezeroei harrera egiteko eta arreta emateko prozesuak deskribatzea eta simulatzea, eta bezeroaren 

gogobetetasuna lortzeko funtsezko faktoreak eta etapak identifikatzea. 
- Ardoak saltzeko prozesua deskribatzea eta simulatzea, eta hura gauzatzeko faseak eta moduak azaltzea. 
- Ardoen eskaintza jakin baten ezaugarriak modu erakargarrian deskribatzea, eta proposatutako edo eskatutako 

menura ondoen egokitzen diren ardoak proposatzea. 
- Ardoan espezializatutako langileek beste sail edo langile batzuekin zerbitzuan zehar duten harremana 

azaltzea, eta kasu praktikoetan behar diren komunikazioak formalizatzea. 
- Zerbitzatzeko beharrezko tresnak hautatzea eta erabiltzea. 
- Ardoak jarraibide definituen arabera zerbitzatzea, eta prozesu horrek bezero aurrean eskatzen duen 

bizkortasunez, eraginkortasunez, estiloz eta dotoreziaz aplikatzea dagozkien zerbitzatze-teknikak. 
- Zerbitzatze-prozesuan aldaketak proposatzea benetako kontsumitzailea edo itxurazkoa bat ez badator edo 

kexaren bat badu. 
- Bezeroa agurtzeko, edo agurraren itxura egiteko, definitutako prozedurak eta komunikazio-teknika egokiak 

aplikatzea. 

A3: Ardo-mota garrantzitsuenen dastaketa sinpleak egitea, haien ezaugarriak eta oinarrizko zaporeak identifikatuz, hiztegi 
egokia erabiliz eta dastaketa-fitxak erabiliz. 
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EI3.1 Dastaketa-motak eta -faseak identifikatzea, eta behar diren elementuak deskribatzea: kopak, lokalak, ingurune-
kondizioak eta dastatzeko tenperatura optimoak. 
EI3.2 Ardoen ezaugarri organoleptikoak deskribatzea, hiztegi espezifikoa erabiliz. 
EI3.3 Mahastizaintzako eta ardogintzako estatuko eta nazioarteko eremu nagusiak deskribatzea, eta sor-marka 
nagusiak identifikatzea. 
EI3.4 Dastatze-eragiketetan, ardoen oinarrizko zapore-desberdintasunak detektatzea: 
-    Ardo zuri gazteak. 
- Ardo gorriak. 
- Ardo beltz gazteak. 
- Ardo onduak. 
- Ardo akastunak. 
- Ardo oparoak. 
- Ardo apardunak. 
- Sor-marka nagusietakoak. 

EI3.5 Dastaketa-fitxak identifikatzea eta betetzea, ardoak puntuatzeko arauak aplikatuz. 

A4: Askotan kontsumitu ohi diren ardoen kanpo-hornikuntzako beharrak kalkulatzea, eskaintza gastronomikoen eta aurrez 
zehaztutako salmenta-itxaropenen arabera. 

EI4.1 Ardoen hornikuntza-eskaerak egiteko baliabide dokumentalak eta komunikazio-tresnak identifikatzea, eta 
erosketa-sailean egiten diren eragiketen zirkuituak deskribatzea. 
EI4.2 Ustezko eskaintza gastronomiko edo lan-planetatik abiatuta: 
- Ardoen hornikuntza-beharrak erabakitzea, eta kantitateak zehaztea. 
- Askotan kontsumitu ohi diren ardoen kanpo-hornikuntzako eskaerak betetzea. 
- Dokumentazioa eta informazioa kontserbatzean segurtasunak duen garrantzia baloratzea, zorroztasunez 

tratatuz. 

A5: Ardoak hartzea, eta, ondoren, biltegiratzea eta banatzea. 
EI5.1 Ardoen kalitate-zeinuak eta -atributuak identifikatzea, eta izaten dituzten etiketak eta dokumentazioa 
interpretatzea. 
EI5.2 Ardoak hartzean erabiltzen diren kontrol-metodoak deskribatzea, eta horretarako behar diren tresnak eta 
baliabideak identifikatzea. 
EI5.3 Ardoak hartzeko kasu praktiko batean, kontrol-eragiketak egitea, horretarako emandako baliabideak eta 
jarraibideak erabiliz.  
EI5.4 Ardoak hartzeko uneko kontrol-kasu praktiko batean, eskatutako eta jasotako ardoen kantitateen eta kalitateen 
arteko desberdintasunak detektatzea, eta haiek konpontzeko neurriak proposatzea. 

A6: Ardoak upeltegietan biltegiratzeko sistemak deskribatzea, kontsumoak kontrolatzea eta ardoak kontserbatzeko egin 
behar diren eragiketak gauzatzea. 

EI6.1 Ardoak upeltegietan biltegiratzeko sistemak deskribatzea, ekipamendu-beharrak, ordenatzeko irizpideak, 
abantaila konparatiboak eta biltegiratzearekin erlazionatutako dokumentazioa adieraziz. 
EI6.2 Ardoak biltegiratzeko beharrak identifikatzea, kontuan hartuta mota, adina edo urtabea, kontserbatzeko 
ezaugarriak, ardoen txandatzea eta arrisku-faktoreak. 
EI6.3 Ardoak biltegiratzeko beharrak upeltegiko leku egokiekin eta hura kontserbatzeko tenperatura, hezetasun, 
usain, argiztapen, bibrazio eta banaketa optimoekin erlazionatzea.  
EI6.4 Biltegiratze-kasu praktiko batean, ardoak upeltegian ezarritako leku, ekipamendu eta sistemaren arabera 
ordenatzea, araudi higieniko-sanitarioa eta kontsumo-denborak aplikatuz. 
EI6.5 Biltegiratze-kasu praktiko batean, prozesuan gerta litezkeen kalteak edo botila hautsiak detektatzea, kendu 
beharrekoak kentzea eta garbitu beharrekoa garbitzea, eta, establezimendu-motaren arabera, ohartarazi beharreko 
sailak edo pertsonak ohartaraztea. 
EI6.6 Upeltegiak kontrolatzeko behar diren dokumentazioak eta liburuak formalizatzea. 

A7: Ardoen barne-hornikuntzako prozesu bat egitea, zerbitzu-agindu jakin batzuei edo eguneko lan-planei jarraikiz, eta 
eguneko upeltegian ardoen zerbitzatze-tenperatura kontrolatzea. 

EI7.1 Ardoen barne-hornikuntzako ohiko dokumentazioa betetzea. 
EI7.2 Ardoen barne-hornikuntzak aurrez ezarritako ordenan eta denboran eta araudi higieniko-sanitarioa aplikatuz 
egitea. 
EI7.3 Ardoak eguneko upeltegian jartzeko lekua aukeratzea eta justifikatzea.  
EI7.4 Eguneko upeltegian ardoen zerbitzatze-tenperatura kontrolatzea. 
EI7.5 Ardoen mantentze-lanetarako eta ardoak kontserbatzeko ekipoak, makinak eta tresnak erabiltzeko arauak 
aplikatzea, ezarritako prozedurei jarraituz, eta aurrez finkatutako emaitzak lortzea. 
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A8: Hainbat eskaintza gastronomikotara egokitutako ardoen karta sinpleak definitzea, bezero potentzialentzat erakargarriak 
direnak eta establezimenduen salmenta-helburuak betetzen lagunduko dutenak. 

EI8.1 Ardoen kartak deskribatzea, haien osagaiak, ezaugarriak eta kategoria adieraziz. 
EI8.2 Ardoen kartak establezimendu-motekin, jatetxe-arloko formulekin eta eskaintza gastronomiko jakin batzuekin 
erlazionatzea. 
BI8.3 Ardoen karta definitzean, alderdi hauek hartzen dira kontuan: 
- Establezimendu-mota eta establezimenduaren kategoria, jatetxe-arloko formula, zerbitzu-mota, helburu 

ekonomikoak eta irudi korporatiboa. 
- Establezimenduaren eskaintza gastronomikoa. 
- Eskura dauden baliabide fisikoak, ekonomikoak eta giza baliabideak. 
- Bezero izan daitezkeenen gustuak. 
- Ardoen hornikuntza-aukerak. 
- Hornitzaileek egindako eskaintzak. 
- Upeltegiko izakinak. 
- Oreka on bat, eskainitako ardo-motetan zein haien prezioan. 
- Urtarokotasuna. 

EI8.4 Ardoen kartaren txandatze-sistema justifikatzea, bezeroen ohituren eta gustuen bilakaera aurreikusiaren, 
izakinen, hornikuntza-aukeren eta establezimenduaren helburuen arabera.  
EI8.5 Ardoen kartak aurkezteko proposamen pertsonalak formulatzean eta garatzean, sormenez eta irudimenez 
jardutea. 

 

Edukiak: 

1. Ardoaren elaborazioa ostalaritzan. 
- Mahatsondoa historian. 
- Mahatsa eta haren osagaiak. 
- Mahatsaren hartzidura eta ardoaren konposizioa. 
- Ardo-motak eta ezaugarri nagusiak. 
- Ardoaren elaborazioa eta ontzea: 

• Muztioa ateratzea. 

• Ardo zuriaren ardogintza. 

• Ardo gorriaren ardogintza. 

• Ardo beltzaren ardogintza. 

• Zurien eta beltzen arteko desberdintasunak. 

• Ardoen ontzea. Urtabeak. 

• Ardo oparoak: finoak, manzanillak, amontilladoak, olorosoak, gozoak. 

• Ardo apardunak: cava, xanpaina. 
- Espainiako eta atzerriko ardogintza-eremuak. 
- Sor-markak. Sor Marken Institutu Nazionala. 
- Ardoari buruzko hiztegi espezifikoa. 

2. Ardoak zerbitzatzea. 
- Zerbitzatzeko moduak: 

• Ezaugarriak. 

• Abantailak. 

• Eragozpenak. 
- Zerbitzatzeko arau orokorrak. 
- Ardo-botilak irekitzea. 
- Dekantatzea: helburua eta teknika. 
- Hauen ezaugarriak, funtzioa eta motak: 

• Botilak. 

• Kortxoak. 

• Etiketak. 

• Kapsulak. 

3. Ardo-dastaketa. 
- Ardo-dastaketaren definizioa eta metodologia. 
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- Dastaketarako ekipamenduak eta tresnak. 
- Dastaketako teknikak eta elementu garrantzitsuak. 

• Kopak. 

• Lokalak. 

• Inguru-kondizioak. 

• Dastatzeko tenperatura optimoak. 
- Dastaketa-faseak: 

• Ikusmenezkoa. 

• Usaimenezkoa. 
- Usaimena eta ardoaren usainak: 

• Bouqueta. 

• Lehen mailako aromak. 

• Bigarren mailako aromak. 

• Hirugarren mailako aromak. 
- Dastamena eta oinarrizko lau zaporeak: 

• Gozoa. 

• Azidoa. 

• Mingotsa. 

• Gazia. 
- Aromen eta zaporeen arteko oreka. 
- Sudur atzeko bidea. 
- Ardoaren aldaketak eta akatsak. 
- Dastaketa-fitxak: egitura eta edukia. 
- Dastaketa-fitxetako puntuazioa. 
- Dastaketako hiztegi espezifikoa. 

4. Ardoen hornikuntza eta kontserbazioa. 
- Kanpo-hornikuntza. Hornitzaileen aukeraketa. 
- Produktuen kalitate-kontrolak. Garraioaren garrantzia. 
- Produktuetan agertutako akatsak eta kausa posibleen diagnostikoa. 
- Ardoak hartzea. 
- Ardoak biltegiratzeko sistema. 
- Upeltegia: 

• Motak. 

• Neurriak. 

• Ezaugarriak: tenperatura, hezetasuna, usainak, argiztapena eta bibrazioak. 

• Eraikuntza-materialak. 
- Eguneko upeltegia. 
- Ardoaren kontserbazioa. 

• Kortxoak edo tapoiak duen garrantzia. 

•  Botilen posizioa. 
- Ardoak txandatzeko metodoak. 
- Dokumentu-erregistroak (eskaera-txartelak, izakinen fitxak). 
- Inbentarioak eta stockak kudeatzeko eta kontrolatzeko metodoak, eskuzkoak zein informatizatuak. 

5. Ardoen kartak. 
- Ardoen karta bat egitea. Oinarrizko arauak. 
- Ardoen karten konposizioa, ezaugarriak eta kategoriak. 
- Ardoen karten diseinu grafikoa. 
- Prezio-politika. 
- Kartako ardoak txandatzea: 

• Ospea. 

• Errentagarritasuna. 
- Ardoei buruzko iradokizunak. 
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6. Uztartzea. 
- Uztartzearen definizioa eta garrantzia. 
- Ardoak hauekin ezkontzea: 

• Aperitiboak. 

• Hasierakoak. 

• Arrainak. 

• Haragiak. 

• Postreak. 
- Konbinaziorik ohikoenak. 
- Uztartzearen etsaiak. 

 
 
 
 
 
 

6. prestakuntza-modulua 
JATETXE-ARLOKO PROTOKOLO-ARAUAK 

 
Kodea: MF1105_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1105_3: Jatetxe-arloko protokolo-arauak aplikatzea. 
 
Iraupena: 30 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Protokoloari buruzko araudia aztertzea, jatetxe-arloan duen behar- eta ezarpen-maila aintzat hartuz. 
EI1.1 Jatetxearen arloan eta haren inguruan egiten diren ekitaldiei eragiten dieten estatuko, nazioarteko edo 
erkidegoetako araudiak aipatzea eta sailkatzea. 
EI1.2 Jatetxe-arloko protokoloen kasu praktikoetatik abiatuta, hauek adieraztea: 
- Pertsona ospetsuen tratamendua. 
- Ekitaldietan bildutakoentzako lehentasunak. 
- Ekitaldien antolaketako lehentasunak. 

EI1.3 Estatuko noblezia-tituluak eta merezimendu-ordenak, haien tratamenduak eta lehentasun-hurrenkerak 
deskribatzea. 
EI1.4 Protokoloaren parte izan behar duten sinboloak, himnoak edo banderak aztertzea, ekitaldi-moten eta ekitaldien 
kokapen geografikoaren arabera. 

A2: Estatuko erakundeekin eta banderen erabilerarekin erlazionatutako protokoloa gauzatzea. 
EI2.1 Banderen kokapenari buruzko protokolo-arauak aplikatzea Espainiako eta/edo autonomia-erkidegoetako 
mahaiburutzetan, idulkiak edo solairuak edo mailak dituzten euskarri mugikorrak erabiliz. 
EI2.2 Protokolo-egoeren kasu praktikoetatik abiatuta: 
- Jatetxe-arloko lekuetako banderen lehentasuna deskribatzea eta diseinatzea. 
- Eraikinetako fatxadetako banderen lehentasuna deskribatzea eta diseinatzea. 
- Bandera-lerroen lehentasuna deskribatzea eta diseinatzea. 

A3: Ekitaldi-motaren arabera janzkerari, dokumentuak idazteari eta dekorazioari buruzko oinarrizko arauak ezagutzea. 
EI3.1 Ekitaldi bakoitzerako irudi pertsonal ona eta janzkera egokia zein diren deskribatzea. 
EI3.2 Ekitaldi bat izan daitekeen ordu bakoitzerako zer etiketa-arropa den egokia deskribatzea. 
EI3.3 Ekitaldiak dauden kasu praktiko batean, neurriz jokatzea egin beharreko mugimendu, aurkezpen edo agurretan. 
EI3.4 Lorez dekoratzeko kasu praktiko batean, egin beharreko ekintzak proposatzea, diseinatzea, eta, behar izanez 
gero, gauzatzea, ekitaldi-motaren edo mahaiburutzen kokapenaren arabera. 
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A4: Ekitaldietako protokoloa oinarrizko protokolo-arauen arabera antolatzea. 
EI4.1 Guneak eta haien kokapena aukeratzeko irizpideak identifikatzea, kontuan izanda ekitaldi-bakoitzaren izaera eta 
behar bereziak. 
EI4.2 Ekitaldia egiteko altzariak prestatzea, eta oinarrizko protokolo-arauak betetzea. 
EI4.3 Mahaiburutzen eta gonbidatuen banaketa diseinatzea, protokolo-arauen eta ekitaldi bakoitzaren izaeraren edo 
ezaugarrien arabera. 
EI4.4 Jatetxe-arloko zerbitzu bat gauzatzeko kasu praktiko batean, jatorduetan, mahaiburutzak ematean eta 
gonbidatuak tartekatzean kontuan izan behar diren oinarrizko kortesia- eta protokolo-arauak aplikatzea. 
EI4.5 Ekitaldiak gonbidatuei eta komunikabideei jakinarazteko behar diren informazio-tresnak identifikatzea, ekitaldi-
motaren eta -konposizioaren arabera. 

 

Edukiak: 

1. Protokoloa eta pertsonen tratamenduk. 
- Protokoloaren kontzeptua: 

• Jatorria. 

• Motak. 

• Erabilgarritasuna. 

• Gizarte-erabilerak. 
- Jatetxe-arloari buruzko estatuko, nazioarteko eta autonomia-erkidegoetako araudiak. 
- Pertsonen tratamendua: 

• Agintarien tratamenduak eta lehentasunak. 

• Noblezia-tituluak eta merezimendu-ordenak. 

• Parte-hartzaileak mahaiburutzan eta ekitaldietan kokatzea. 
- Himnoei, banderei eta armarriei buruzko araudia. 
- Banderen ordena eta erabilera aretoetan antolatzen diren ekitaldietan. 
- Banderen ordena eta erabilera eraikien fatxadetan edo mahaiburutzen atzean. 

2. Jatetxe-arloko oinarrizko protokoloa eta portaera-arauak. 
- Janzkerak ekitaldi bakoitzerako duen garrantzia. 
- Gonbitak eta bisita-txartelak egitea eta haien erabilera. 
- Kortesia-arauak: aurkezpenak eta agurrak. 
- Loreen erabilera ekitaldi desberdinetan. 
- Mahaien formak eta mahaiburutzen antolaketa. 
- Mahaikideak kokatzeko ohiko metodologia. 
- Jatordu baten oinarrizko arauak. 
- Mahaien planoak eta zerbitzariak. 

3. Ekitaldiak antolatzeko protokoloa. 
- Aperitiboak, koktelak eta harrerak. 
- Hitzaldiak eta topak. 
- Oturuntzak. Mahaien kokapena eta mahaiburutzen antolaketa. 
- Prentsaurrekoak, prentsa-komunikatuak eta mahai-inguruak. 
- Negoziazioak. 
- Akordioak sinatzea. 
- Konbentzioak. 
- Kartak eta menuak egitea. 
- Pertsona ospetsuei autoan sartzen laguntzea eta autotik ateratzen laguntzea. 
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7. prestakuntza-modulua:  
OSTALARITZAKO SEGURTASUNA, HIGIENEA ETA INGURUMENAREN 
BABESA 

 

Kodea: MF0711_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0711_2: Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena 

babestekoen arabera jardutea. 

 
Iraupena: 60 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ostalaritzako jardueraren kalitate higieniko-sanitarioa ziurtatzeko, indarrean dauden eta beharrezkoak diren arau eta 
neurriak ezagutzea eta aplikatzea. 

EI1.1 Ostalaritzako instalazioekin, lokalekin eta tresnekin erlazionatutako eta nahitaez bete behar diren arau higieniko-
sanitarioak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI1.2 Ekoizpen- edo zerbitzu-prozesuetan eta -bitartekoetan eta lan-ohituretan higienea ez zaintzeak produktuetan 
eta kontsumitzaileen segurtasunean dituen osasun-ondorioak zenbatestea. 
EI1.3 Ostalaritzako ekipoek eta instalazioek bete behar dituzten baldintza higieniko-sanitarioak identifikatzea. 
EI1.4 Higiene pertsonaleko neurriak identifikatzea eta hartzea, eta edozein elikagai-motaren kontaminazioa eragin 
dezaketen jokaera eta jarrera guztiak ezagutzea. 
EI1.5 Elikagaien alterazio nagusiak deskribatzea, haien eragileak, jatorria, transmisio-mekanismoak eta ugaltze-
mekanismoak identifikatuz. 
EI1.6 Elikagaien ondoriozko arrisku eta toxiinfekzio nagusiak eta haiek osasunean izan ditzaketen ondorioak 
sailkatzea eta azaltzea, eta aldaketekin eta eragileekin erlazionatzea. 
EI1.7 Ostalaritzako jardueran hondakinak kudeatzeko eta botatzeko sistema eta prozedura egokiak azaltzea. 
EI1.8 Garbiketa-tratamenduak —desinfektatzea, esterilizatzea, intsektuak eta arratoiak hiltzea eta abar— eta haiek 
erabiltzeko baldintzak identifikatzea, sailkatzea eta konparatzea. 
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten 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 egitea. 

A2: Ostalaritzako ingurumen-arazoak eta sortzen diren hondakinen kontrola ebaluatzea. 
EI2.1 Sortzen diren hondakin-motak sailkatzea, jatorria, egoera, birziklatzea eta arazteko beharra aintzat hartuz. 
EI2.2 Hondakinek, kutsatzaileek eta ostalaritza-jarduerek sortutako beste eraso batzuek ingurumenean eragiten 
dituzten ondorioak ezagutzea. 
EI2.3 Ostalaritza-prozesuen eta hondakin-arazketako prozesuen ingurumen-eragina kontrolatzeko aukera zer 
parametrok emango duten ezagutzea. 
EI2.4 Ostalaritzan ingurumena babesteko har daitezkeen neurriak hierarkizatzea. 
EI2.5 Hondakinak biltzeko, hautatzeko, birziklatzeko, arazteko, ezabatzeko eta isurtzeko teknikak deskribatzea. 

A3: Segurtasun-neurriak hartzea eta ostalaritzako jardueretako lan-egoera guztietan betetzen direla ziurtatzea. 
EI3.1 Ostalaritzako jardueretan aplikatu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak eta segurtasunerako arrisku-
faktoreak eta -egoerak aztertzea. 
EI3.2 Araudian eta segurtasun-planetan dauden gai hauei buruzko alderdirik garrantzitsuenak interpretatzea: 
langilearen eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta arduren banaketa, prebentzio-neurriak, 
seinaleztapenak, postu bakoitzerako arau espezifikoak, istripu eta larrialdietarako jardunbideak. 
EI3.3 Ostalaritzako arriskurik garrantzitsuenak identifikatzea, eta alderdi hauetan aplikatu beharreko segurtasun-
neurriak aztertzea: lokalaren eta instalazioen diseinua; ingurune-kondizioak; lanpostuaren, inguruaren eta 
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zerbitzatzeko lekuaren egoera; makinen segurtasun- eta babes-neurriak; arrisku-egoeren eta larrialdien 
seinaleztapena; norbera babesteko ekipoak; toxikotasuna edo arriskugarritasuna; eta produktuen erabilera egokia. 
EI3.4 Larrialdi-egoeretan eta istripuak gertatzen direnean erabil daitezkeen jardun-jarraibideak identifikatzea eta 
aplikatzea, hala nola suteen aurkako ekipoen erabilera, kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurak, oinarrizko osasun-
teknikak eta lehen laguntzakoak eta larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

A4: Urak eta energia-iturriek duten garrantzia baloratzea, eta ostalaritzan eraginkortasunez erabiltzeko neurriak 
identifikatzea. 

EI4.1 Ostalaritza-establezimendu bateko energia-iturrien erabilera erlazionatzea. 
EI4.2 Energia berriztagarrien erabilera eta haiek ostalaritza-establezimendu batean izan ditzaketen aukerak 
ezagutzea. 
EI4.3 Ostalaritza-establezimendu bateko instalazio elektrikoak, gas-instalazioak eta bestelakoak identifikatzea, baita 
disfuntzioak izan ditzaketen puntu kritikoak ere. 
EI4.4 Ostalaritza-establezimendu bateko ur- eta energia-kontsumoko jardunbide egokiak aztertzea, eta kontsumoa 
murriztu dezaketen ekintzak identifikatzea. 
EI4.5 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen programa baten ezaugarriak zehaztea.  
EI4.6 Urak tratatzeko metodoak identifikatzea eta baloratzea. 
EI4.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten ostalaritza-establezimenduen kasu praktikoetan: 

- Ura eta energia eraginkortasunez erabiltzeak duen ondorio ekonomikoa baloratzea. 

- Ura eta energia aurrezteko programa bat eta haren segimendua egiteko eta hura kontrolatzeko neurriak 

azaltzea. 

- Ura eta energia aurreztean eragina izan dezaketen neurriak zerrendatzea. 
 

Edukiak: 

1. Elikagaien higienea, segurtasuna eta manipulazioa. 
- Jarduerari aplikatu beharreko higiene-araudi orokorra. 
- Elikagaiak hondatzea eta kontaminatzea: 

• Kontzeptuak. Kausak. 

• Faktore lagungarriak.  
- Elikagaien kontaminazio-iturriak: 

• Fisikoak. 

• Kimikoak eta biologikoak. 
- Bakterioen hazkuntza errazten duten faktore nagusiak. 
- Garbiketa eta desinfekzioa; kontzeptuak bereiztea; aplikazioak. 
- Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak: motak eta eskakizunak. 
- Kalitate higieniko-sanitarioa: kontzeptuak eta aplikazioak. 
- Autokontrola: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisirako sistemak. 
- Higiene-jardunbide zuzenen gidak. Aplikazioak.  
- Elikadura eta osasuna: 

• Elikagaiak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak. 

• Elikagai bidez transmititzen diren gaixotasunak: motak eta kontzeptuak.  

• Elikadura bidezko transmisioko gaixotasunen prebentzioan enpresak duen erantzukizuna. 
- Langile manipulatzaileak:  

• Elikagai-manipulatzaileentzako eskakizunak. 

• Araudia. Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak, neurriak, materialak eta aplikazioak.  

• Baimendutako lan-jantziak eta -ekipoak. 

• Keinuak. Zauriak eta haien babesa. 

• Elikagaien manipulatzailearen jarrerak eta ohiturak hartzea. 

• Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokien garrantzia. 

2. Ostalaritzako instalazioen eta ekipoen garbiketa. 
- Garbitasunaren kontzeptua eta mailak. 
- Ekipo eta instalazioen higiene-baldintza orokorrak. 
- Garbiketa-prozesuak: desinfektatzea, esterilizatzea, intsektuak hiltzea eta arratoiak hiltzea. 
- Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak: 

• motak, sailkapena. 

• Erabilera-ezaugarri nagusiak. 
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• Biltegiratzeko arauak eta segurtasun-neurriak. 

• Zehaztapenak interpretatzea. 
- Garbiketa-sistemak, -metodoak eta -ekipoak: 

• Oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak. 

• Ohiko prozedurak: motak eta gauzatzea. 
- Eremuak edo ekipoak isolatzeko eta seinaleztatzeko teknikak. 

3. Ostalaritzako jardueraren ingurune-eragina: 
- Inpaktu-agenteak eta -faktoreak. 
- Hondakinen tratamendua: 

• hondakinak eta zaborrak maneiatzea. 

• Sortutako hondakin-motak. 

• Hondakin solidoak eta ontziak.  

• Atmosferarako emisioak. 

• Likido-isurketak. 
- Aplikatu beharreko ingurumen-babesari buruzko araudia. 
- Beste prebentzio- edo babes-teknika batzuk.  

4. Ostalaritza-establezimenduetako uraren eta energiaren kudeaketa. 
- Ur-kontsumoa. Uraren erabilera eraginkorreko ingurumen-jardunbide egokiak. 
- Energia-kontsumoa. 

• Energia-aurrezpena eta -alternatibak. 

• Energiaren erabilera eraginkorreko ingurumen-jardunbide egokiak. 

5. Ostalaritza-establezimenduetako ekoizpen-prozesuetako ingurumen-jardunbide egokiak. 
- Erosketak eta hornikuntza. 
- Elikagaien eta edarien elaborazioa eta zerbitzua. 
- Garbiketa, garbitegia eta mihiseria. 
- Harrera eta administrazioa. 
- Mantentze-lanak. 

6. Ostalaritzako segurtasuna eta larrialdi-egoerak. 
- Segurtasuna. Arrisku-faktore eta -egoerarik ohikoenak. 
- Segurtasun-arau espezifikoak identifikatzea eta interpretatzea.  
- Ostalaritzako lokal, instalazio, altzari, ekipo eta makina eta material txiki bereizgarriek bete beharreko segurtasun-

baldintza espezifikoak. 
- Prebentzio- eta babes-neurriak: 

• Instalazioetan.  

• Makinak, ekipoak eta tresnak erabiltzean. 

• Norberaren segurtasunerako ekipamendua. 

• Babes-jantziak: motak, egokitzea eta araudia.  
- Larrialdi-egoerak. 

• Jarduera-, ohar- eta alarma-prozedurak. Suteak. 

• Gas-ihesak. Ur-ihesak edo uholdeak. 

• Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

• Lehen laguntza.  

 
 
 

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. 
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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. 
- 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. 
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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. 

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. 
- 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: 

- 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 kortesia-

formulak. 
- 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. 
- Edari nagusiei buruzko ingelesezko terminologia erabiltzea. 
- Jatetxe-arloko esapide ohikoenak erabiltzea. 
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- 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 ZERBITZU-KUDEAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0117 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen diseinuan eta planifikazioan parte hartzea. 
EI1.1 Saileko lan-planak prestatzeko laguntzea: 

- Saileko giza baliabideak, baliabide material ak eta produktibitate-helburuak definitzen parte hartzea. 
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: Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak egiten laguntzea. 
EI2.1 Tabernako eta jatetxeko mise en place, zerbitzu-uneko eta zerbitzu osteko prozesuak gainbegiratzen laguntzea. 
EI2.2 Bezeroei harrera egiteko, arreta emateko eta agurtzeko prozesuan parte hartzea. 
EI2.3 Jatetxe-arloko fakturazioa, ekoizpen-egunkaria eta likidazioa egiten laguntzea. 
EI2.4 Plateren elaborazio- eta akabera-prozesua bezeroaren aurrean gainbegiratzen laguntzea. 
EI2.5 Ekitaldi bereziak muntatzen laguntzea, ekipoak, altzariak eta ontziak gainbegiratuz. 

A3: Elikagaien eta edarien sailaren kudeaketan parte hartzea. 
EI3.1 Sailarekin erlazionatutako hainbat alderdi planifikatzen eta antolatzen laguntzea: helburuak, aurrekontuak eta 
merkatu-politika. 
EI3.2 Elikagaien eta edarien saileko hautapen-prozesuetan jardutea. 
EI3.3 Enpresaren trebakuntza-planak interpretatzea eta gauzatzea, langileen integrazioa erraztuz. 
EI3.4 Zuzendaritzaren bileretan aktiboki parte hartzea, eta lantaldeko kideen motibazioak eta antolamenduak duten 
garrantzia argumentatzea. 
EI3.5 Kalitate-sistemak enpresan ezartzen laguntzea. 

A4: Ardoez bestelako edarien kartak definitzen laguntzea, bezero potentzialentzat erakargarriak direnak eta 
establezimenduaren salmenta-helburuak betetzen lagunduko dutenak. 

EI4.1 Ardoez bestelako edarien karta definitzea eta aurkeztea, alderdi hauek kontuan hartuta: 
- Bezero izan daitezkeenen gustuak. 
- Jeneroaren hornikuntza-aukerak. 
- Eskura dauden baliabide fisikoak, ekonomikoak eta giza baliabideak. 
- Establezimendu-mota, jatetxe-arloko formula eta zerbitzua. 
- Oreka on bat, eskainitako edari-motetan zein haien prezioan. 
- Urtarokotasuna. 
- Establezimenduaren kategoria, haren helburu ekonomikoak eta haren irudi korporatiboa. 
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EI4.2 Barran eta mahaian era guztietako edariak zerbitzu-arauen eta taberna-kafetegiaren beraren antolamendu- eta 
kontrol-prozeduren arabera zerbitzatzeko prozesuan laguntzea. 
EI4.3 Barran eta mahaian edariak zerbitzatzeko behar diren tresnak eta ontziak aukeratzea eta erabiltzea. 
EI4.4 Edari alkoholdunak eta alkoholgabeak barran bizkor, txukun eta zehaztasunez zerbitzatzea, ezarritako zerbitzatze-
arauen edo definitutako jarraibideen arabera. 

A5: Ardoen hornikuntza- eta zerbitzatze-prozesuetan laguntzea. 
EI5.1 Ardoak hartzen laguntzea, eta, ondoren, biltegiratzea eta banatzea. 
EI5.2 Jatetxeko kartako ardoen dastaketa sinpleak egitea. 
EI5.3 Ardoak zerbitzatzeko arauak eta teknikak aplikatzea, ardo bakoitzaren eta ardo-protokoloko arau espezifikoak 
kontuan hartuta.  

A6: Jatetxe-arloko teknikak eta protokolo-arauak aplikatzea, eta haien ezaugarriak aztertzea. 
EI6.1 Ekitaldi berezietan parte hartzea. 
EI6.2 Jatetxe-arloko portaera- eta kortesia-arauak aplikatzea. 

A7: 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. 

EI7.1 Elikagaien manipulazioarekin, instalazioekin, lokalekin eta tresnekin lotzen diren eta nahitaez bete behar diren 
arau higieniko-sanitarioak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI7.2 Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateen ezaugarriak garbitzeko produktu eta tresna 
baimenduekin konbinatzea. 
EI7.3 Kasu bakoitzean garbiketa-produktu eta -tresna egokienak erabiltzea, elikagaiak eta edariak ekoizteko edo 
zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta. 

A8: Solaskide batekin edo batzuekin ingelesez hitz egitea, jatetxe-arloko zerbitzuetako egoera formaletan eta informaletan, 
zailtasun txikiko mezu errazak adieraziz eta ulertuz. 

EI8.1 Bezeroari ingelesez arreta ematea. 
EI8.2 Jatetxeetako ingelesezko terminologia espezifikoa eta esapide ohikoenak erabiltzea. 

A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI9.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI9.5 Zehaztutako komunikazio-kanalak erabiltzea. 
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak: 
1. 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. Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen gainbegiraketa. 
- Zerbitzu-prozesuak gainbegiratzen laguntzea. 
- Bezeroei arreta emateko prozesuetako parte-hartzea. 
- Fakturazioa eta ekoizpen-egunkaria egiten eta kutxa ixten laguntzea. 
- Plateren akabera-prozesua bezeroaren aurrean gainbegiratzea.  
- Ekitaldi bereziak muntatzen parte hartzea. 

3. Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailaren kudeaketa. 
- Elikagaien eta edarien saila planifikatzen eta antolatzen laguntzea. 
- Saileko langile kualifikatuak hautatzen laguntzea. 
- Langileak lantokira egokitzen laguntzea, enpresak ezarritako prestakuntza-programetan esku hartuz. 
- Lantaldeko kideen antolaketa, motibazioa eta dinamizazioari buruzko laneko bileretan laguntzea. 
- Enpresako kalitate-sistemak identifikatzea. 
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4. Ardoez bestelako edariei buruzko aholkuak ematea, haiek prestatzea eta aurkeztea. 
- Edarien kartak egitea.  
- Karten diseinuak egitea. 
- Edari-stockak kontrolatzea. 
- Taberna-kafetegiko makinak erabiltzea. 
- Teknika, prozedura, jarduteko modu, mantentze-lan eta kontrolen aplikazioa. 

5. Ardoak zerbitzatzea, eta ardoei buruzko oinarrizko informazioa. 
- Ardoen hornikuntzan eta kontserbazioan laguntzea. 
- Dokumentu-erregistroak betetzea.  
- Ardoak saltzeko teknikak aplikatzea. 
- Jatetxeko kartako ardoen dastaketa egitea. 
- Ardoak zerbitzatzea jatetxean. 

6. Jatetxe-arloko protokoloa. 
- Protokolo-teknikak aplikatzea ekitaldietan. 
- Protokoloarekin eta ekitaldiekin erlazionatutako gorabeherak konpontzen laguntzea. 
- Jatetxe-arloko kortesia-arauak aplikatzea. 

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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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1098_3 
Jatetxe-arloko zerbitzu-
prozesuen diseinua 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

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

2 urte 4 urte 

MF1103_3 
Jatetxe-arloko zerbitzu-
prozesuak gainbegiratzea eta 
egitea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

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

2 urte 4 urte 

MF1104_3 
Elikagai- eta edari-zerbitzuko 
sailen kudeaketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

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

2 urte 4 urte 

MF1047_2 
Edariak 

• 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 teknikaria. 

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
jatetxeen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF1048_2 
Ardoak zerbitzatzea 

• 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 teknikaria. 

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
jatetxeen lanbide-eremuko 

1 urte 3 urte 
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profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

MF1105_3 
Jatetxe-arloko protokolo-
arauak 

• 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 teknikaria. 

1 urte 
Nahitaezkoa da 

akreditazioa izatea. 

MF0711_2 
Ostalaritzako segurtasuna, 
higienea eta ingurumenaren 
babesa 

• Lizentziaduna: Elikagaien Zientzia eta 
Teknologia. Medikuntza eta Kirurgia. 
Biologia. Biokimika. Kimika. Enologia. 
Farmazia. Medikuntza. Albaitaritza. 
Ingurumen Zientziak. Itsas Zientziak. 

• Ingeniari agronomoa. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa, 
Nekazaritzaren eta Elikagaien 
Industrietako espezialitatekoa. 

• Giza Nutrizioan eta Dietetikan 
diplomaduna. 

1 urte 
Nahitaezkoa da 

akreditazioa izatea. 

MF1051_2 
Ingeles profesionala jatetxe-
arloko 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. 
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---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela 
teknikoa  

45 60 

Jatetxe-tabernako lantegia 90 90 

Jatetxe-tabernako biltegia 20 20 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 7. M 8. M 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela 
teknikoa  X X X X X X  X 

Jatetxe-tabernako lantegia X  X X X X X X  

Jatetxe-tabernako biltegia X X X X X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela teknikoa  

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

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

---- Espezialitateko software espezifikoa. 

---- Errotuladorez idazteko arbelak. 

---- Orri birakaria. 

---- Ikasgelako materiala. 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

---- Proiektagailu bat. 

---- Ingelesa ikasteko programa informatikoak. 

---- Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak 

---- Hiztegi elebidunak. 

Jatetxe-tabernako lantegia 

---- Jantokia, zerbitzu egokia emateko moduan hornitua, dekoratua eta 

egokitua. 

---- 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). 
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---- Mahai-tresnak. 

---- Baxera. 

---- Beirateria. 

---- Mahai- eta ezpain-zapiak. 

---- Litoak eta zapiak. 

---- Petit Menagea. 

---- Rechaud delako su txikia. 

---- 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. 

 

Jatetxe-tabernako biltegia 

---- Apalak. 

---- Aulkiak eta taulak garraiatzeko makinak. 

---- Edariak garraiatzeko makinak. 

 

 
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. 
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– 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. 

 



 

 



 

 

 


