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IZENA 
LANDA-OSTATUA 

 

KODEA 
HOTU0109 

 

LANBIDE-ARLOA 
Ostalaritza eta Turismoa 

 

LANBIDE-EREMUA 
Landa-turismoa 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
HOT326_2. Landa-ostatua (1700/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 

 

GAITASUN OROKORRA 
Landa-ostatuak kudeatzea eta merkaturatzea, ezarritako helburu ekonomikoak eta kalitatekoak lortzeko, ostatu-, jatetxe- eta 
informazio-arloetako oinarrizko zerbitzuak emateko eta instalazioen egoera ona ziurtatzeko moduan, segurtasun- eta 
higiene-arauak eta ingurumena babesteko arauak errespetatuz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 

- UC1042_2: Landa-ostatuko zerbitzuak kudeatzea eta merkaturatzea. 
- UC1043_2: Harrera-zerbitzua kudeatzea eta ematea landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan. 
- UC1044_2: Gosariak, sukaldaritza-elaborazio errazak eta tokiko plater adierazgarriak prestatzea eta zerbitzatzea. 
- UC1045_2: Landa-ostatuetako guneak, instalazioak eta hornidura erabiltzeko kondizio onetan daudela eta haien 
mantentze-lanak egiten direla ziurtatzea. 
- UC0711_2: Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena babestekoen arabera jardutea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Landa-inguruneetako ostatu turistikoetan —etxeetan, apartamentuetan, aterpetxeetan, landa-hoteletan eta antzeko 
beste establezimenduetan— egiten du lan, zerbitzua kudeatzen, ematen edo ziurtatzen duen jabe gisa, edo jabearen 
edo nagusi hurrenaren mende egitekoak egiten dituen langile gaitu gisa. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Nagusiki, ostalaritzaren sektorean egiten du lan, eta, zehazki, eta landa-inguruneko ostatu turistikoen azpisektorean. 
Nolanahi ere, beste sektore batzuetan ere egin dezake lan, hala nola hezkuntzaren sektorean edo gizarte-zerbitzuen 
sektorean, zeinetan landa-ostatu ez-turistiko mota jakin batzuk biltzen baitira. 
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Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
Landa-ostatuen kudeatzailea. 
Landa-ostalaritzako langilea. 
 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1042_2 
Landa-ostatuen kudeaketa eta merkaturatzea 180 

UF0684: Landa-ostatua ezartzeko 
proiektua 

50 

UF0685: Landa-ostatuaren 
hornikuntza nahiz kudeaketa eta 
landa-ostatuko kostuen kontrola 

60 

UF0686: Landa-ostatuaren sustapena 
eta merkaturatzea 

70 

MF1043_2 
Harrera eta bezeroarentzako arreta landa- 
eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan 

90   

MF1044_2 
Jatetxe-arloa landa- eta/edo natura-
inguruneetako ostatuetan 

120 

UF0687: Gastronomia-kudeaketa 
landa- eta/edo natura-inguruneetako 
ostatuetan 

80 

UF0688: Jatetxe-arloko zerbitzua 
landa- eta/edo natura-inguruneetako 
ostatuetan 

40 

MF1045_2 
Mantentze-lanak eta garbiketa landa-ostatuetan 

90 

  

MF0711_2  (ZEHARKAKOA) 
Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta 
ingurumenaren babesa 

60 

  

MP0143 
Landa-ostatuko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

40 

  

ORDUAK, GUZTIRA 580  
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1. gaitasun-atala:  
LANDA-OSTATUKO ZERBITZUAK KUDEATZEA ETA MERKATURATZEA 

 
Kodea: UC1042_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Landa-ostatuko establezimendu txiki bat jartzeko aukera baloratzea, eskura dauden baliabideen eta aurreikusitako 
negozio-bolumenaren arabera proiektuaren ahalmena kalkulatuz. 

BI1.1 Inguruko merkatuari, finantziazio-aukerei, diru-laguntzei eta landetxeetako ostatu-jarduerari eragiten dioten 
alderdien inguruko legeriari buruzko informazioa biltzen da, tokiko administrazioekin eta inguruko landa-turismoko 
elkarteekin harremanetan jarriz. 
BI1.2 Landa-ostatua jarri aurreko azterketa egiteko, alderdi hauek baloratzen dira: 

- Aurreikusitako helburuak. 
- Kokapen fisikoa eta jarduera-esparrua. 
- Proiektuaren sustatzaileak. 
- Gauzatze-denbora. 
- Enpresa-mota juridikoa. 
- Giza baliabideen aurreikuspena. 
- Eskari potentziala. 
- Lehiakideak. 

BI1.3 Ikuspegi ekonomikotik, alderdi hauek hartzen dira aintzat: 
- Gastuen eta diru-sarreren aurreikuspena. 
- Ibilgetuaren egitura eta konposizioa. 
- Inbertsio-beharra eta finantziazioa. 
- Proiektuaren errentagarritasuna. 
- Administrazio publikoek enpresentzat edo jardueretarako eskaintzen dituzten diru-laguntzak eta 

bestelako laguntzak jasotzeko aukera. 
BI1.4 Landa-ostatuko jardueraren beraren prozesuen eta funtzioen arabera eta ezarritako helburuen arabera eta 
prestakuntza-beharrak eta esperientzia aintzat hartuz finkatzen da behar diren giza baliabideen konposizioa. 
BI1.5 Ezaugarri teknikoak, lehiakideen aldean dituzten ezaugarri bereizgarriak eta elementu berritzaileak, 
instalazioak eta ekipoak, ekoizpen-prozesua eta ezarriko den kalitate-sistema identifikatuz definitzen dira 
zerbitzuak.  
BI1.6 Establezimenduaren segurtasun-sistema, bezeroak babesteko sistema eta segurtasunaren arloan sor 
litezkeen gorabehera nagusiak aurreikusten dira. 

LB2: Landa-ostatua turismo-ostatu gisa ustiatzeko enpresa-proiektua martxan jartzeko zuzemenak egitea, 
establezimendua sortzeko betebehar administratiboak betez.  

BI2.1 Landa-ostatuko enpresa txiki bati dagokion jarduera martxan jartzeko eta gauzatzeko lege-betebeharren 
ondoriozko ekintzak identifikatzen eta egiten dira. 
BI2.2 Kontratazio-modu egokienak landa-ostatuak enpresa gisa duen tamainaren, jardueraren eta helburuen 
arabera aukeratzen dira. 
BI2.3 Landa-ostatuko enpresa txikia eratzeko behar den dokumentazioa eta enpresa horren jarduera ekonomikoa 
gauzatzeak sortzen duen dokumentazioa identifikatzen, kudeatzen, antolatzen eta (hala dagokionean) zorrotz 
betetzen da, eta dokumentazioari dagozkion zuzemenak egiten dira. 

LB3: Landa-ostatua turismo-ostatu gisa egokitzeko diseinu-, zaharberritze- eta dekorazio-proiektua egiten parte hartzea. 
BI3.1 Arkitektura-irizpideak eta -estiloak inguruko berezko irizpide nahiz estiloak aintzat hartuz zehazten dira. 
BI3.2 Irizpide estetikoak, ekologikoak eta ingurumenekoak ingurunera egokitzeko moduan uztartzen dira. 
BI3.4 Irisgarritasunari buruzko araudia aintzat hartzen eta betetzen da ostatua diseinatzeko, zaharberritzeko eta 
dekoratzeko proiektuan. 
BI3.4 Oinarrizko material eta dekorazio-elementu tradizionalak ezagutzen dira, haiek zaintzeko eta haien balioa 
ostatuan erakusteko. 
BI3.5 Elkarlanean aritzen da kanpoko eta barruko dekorazioa definitzeko, dekorazioa pertsonalizatuagoa izan 
dadin eta enpresa-ideiara hobeto egokitu dadin. 
BI3.6 Landa-ostatuko oinarrizko ekipamendua establezimenduaren kategoria, aurreikusitako ostatatze-ahalmena 
eta bezeroen beharrak aintzat hartuz zehazten da. 
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LB4: Landa-ostatua martxan jartzeko ibilgetu-inbertsioa kalkulatzea eta horretarako erosketa-zuzemenak egitea. 
BI4.1 Altzari- eta ekipo-beharrak identifikatzeko eta erosteko, alderdi hauek hartu behar dira kontuan: batetik, 
ustiatuko den landa-ostatu mota eta haren kategoria zein ezaugarriak; bestetik, emango diren zerbitzuak; eta, 
azkenik, ibilgetuaren egitura eta konposizioa eta finantziazio-aukerak. 
BI4.2 Hasieran altzariak eta ekipoak erosteko hornitzaileekin izaten den negoziazioan, eragiketa komertzialetan 
kondiziorik onenak lortzea hartzen da helburutzat, eta alderdi hauek hartzen dira aintzat: 

- Merkatuko prezioak. 
- Entrega-epeak. 
- Kalitateak. 
- Ordainketa-baldintzak. 
- Garraio-baldintzak. 
- Deskontuak. 
- Eskaera-bolumena. 
- Enpresaren likidezia. 
- Hornitzailearen saldu osteko zerbitzua. 

LB5: Landa-ostatua ustiatzearen ondoriozko eskakizunak betetzeko beharrezko merkantziak hornitzeko zuzemenak 
egitea eta kontsumoak kontrolatzea. 

BI5.1 Ostatuko tresnak, garbitzeko produktuak, oheko zein bainugelako mihiseria eta bezeroarentzako arretarako 
bitartekoak —baliabideak optimizatzeko eta arreta egokia emateko aproposak direnak— hornitzeko eta birjartzeko, 
aintzat hartzen dira establezimenduaren tamaina zein kategoria eta aurreikuspenen arabera ostatua zenbateraino 
beteko den. 
BI5.2 Gosariak eta beste sukaldaritza-elaborazio batzuk prestatzeko behar diren lehengaiak edo produktuak 
hornitzeko, kontuan hartzen dira aurretik zehaztutako kalitatea, bezero-kopuruaren arabera behar diren 
kantitateak, haien kostua eta irabazi-marjina. 
BI5.3. Establezimendua ustiatzeko eskakizunak betetzeko hornitzaileekin izaten den negoziazioan, eragiketa 
komertzialetan kondiziorik onenak lortzea hartzen da helburutzat, eta alderdi hauek hartzen dira aintzat: 

- Merkatuko prezioak. 
- Entrega-epeak. 
- Kalitateak. 
- Ordainketa-baldintzak. 
- Garraio-baldintzak. 
- Deskontuak. 
- Eskaera-bolumena. 
- Enpresaren uneko likidezia. 

BI5.4 Sukaldaritzako jenero-izakinak, garbitzeko eta mantentze-lanak egiteko produktuak eta eguneroko 
zerbitzurako behar diren bestelako baliabideak aurreikusitako beharretara egokitzen direla eta gertakizunei aurre 
egiteko nahikoa stock badela ziurtatzen da. 
BI5.5 Egiaztatzen da elikagaiak, edariak eta jasotako gainerako jeneroa bat datozela erosketa-eskaerarekin —
unitateei, pisu garbiei eta kalitate-mailari dagokienez—, eta iraungitze-datari, enbalajearen egoerari, tenperaturari 
eta osasun-erregistroei dagokienez ezarritako kondizioak betetzen direla. 
BI5.6 Produktuak arrazionaltasun-irizpideak eta segurtasun- eta higiene-neurriak betez biltegiratzen dira. 
BI5.7 Ustiapen-eskakizunak betetzeko behar diren merkantzien eta (oro har) ondasunen kontsumoak kontrolatu 
egiten dira, landa-ostatuan ematen diren zerbitzuen ekoizpen-kostuak zehaztu ahal izateko. 

LB6: Landa-ostatuaren jarduera turismo-ostatu gisa kudeatzea eta kontrolatzea, establezimenduaren ekoizpen-
emaitzen, emaitza ekonomikoen eta zerbitzu-kalitatearen jarraipena egin ahal izateko eta neurri zuzentzaile egokiak 
aplikatu ahal izateko. 

BI6.1 Landa-ostatuaren egoera ekonomiko-finantzarioari buruzko informazioa emateko egokiak diren informazioa 
antolatzeko sistemak aplikatzen dira. 
BI6.2 Egiaztatzen da jardueran sortzen diren dokumentuak —bezeroen eskaerak, baleak, fakturak, albaranak, 
kanbio-letrak, txekeak, ordainagiriak eta abar— ezarritako formatuan eta behar diren datuekin betetzen direla, 
indarrean den legeria errespetatuz. 
BI6.3 Fakturatzeko, kobratzeko, ekoizpenaren eguneroko itxiera egiteko eta kutxa likidatzeko prozesuak 
ikuskatzeko aukera ematen duen kontrol-metodoa erabiltzen da, prozesuan gertatzen diren desoreka edo 
desbideratzeetarako hartu beharreko neurriak hartuz. 
BI6.4 Establezimenduaren ekoizpen-emaitzak eta emaitza ekonomikoak hautatutako sistema aplikatuz ebaluatzen 
dira. 
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BI6.5 Eskaintzen diren produktuen eta zerbitzuen prezioa finkatzeko, kostuen kalkulua eta merkatuaren ezagutza 
hartzen dira abiapuntutzat. 
BI6.6 Ekoizpen- eta zerbitzu-prozesu orokorrean gertatzen diren desoreken ondoriozko arazoak konpontzeko, 
hartu beharreko neurriak hartzen dira. 
BI6.7 Zerbitzuaren kalitatea kudeatzeko eta kontrolatzeko hautatutako metodoak zorrotz aplikatzen dira. 

LB7: Gaur egungo bezeroen artean eta bezero izan litezkeenen artean landa-ostatuko zerbitzuen eskaintza 
merkaturatzea, erosteko interesa piztea eta bezeroak leial egin daitezen saiatzea.  

BI7.1 Gaur egungo bezeroei eta bezero izan litezkeenei buruzko informazioa lortzen da; haien datu-baseak sortzen 
dira, eta haien lehentasunei, eskariei eta gastu-mailari buruzko informazioa sartzen da, baita interes komertziala 
izan lezakeen beste edozein informazio ere. 
BI7.2 Landa-ostatuaren zerbitzu-eskaintza eta merkataritza-orientazioa lehiakideenekin konparatzen dira, eta alde 
positiboak eta lehia-posizioa zehazten dira. 
BI7.3 Landa-ostatuaren eskaintza urtarokoa soilik ez izateko jarduerak definitzen dira eta leku egokietan 
ezagutarazten dira. 
BI7.4 Eskaintzara egokitzeko irizpideak erabiliz identifikatzen eta hautatzen dira banaketa-bideak, merkaturatze-
jarduerak proposatzeko. 
BI7.5 Definitutako merkataritza-ekintzak gauzatzeko baliabideak aurreikusitako helburuak lortzeko arrazionaltasun-
irizpideen arabera finkatzen dira. 
BI7.6 Bezeroak leialtzeko teknikak eta elementuak identifikatzen dira eta, beharrezkoa bada, landa-ostatua 
merkaturatzeko-planean sartzen dira. 
BI7.7 Gaur egungo bezeroak leialtzera eta beste bezero batzuk erakartzera bideratutako sustapen-ekintzak eta 
haientzako elementu euskarriak proposatzen zaizkie kanpoko merkaturatze-erakundeei. 
BI7.8 Zerbitzugintzako akordioak bidaia-agentziei edo beste bitarteko batzuei proposatzen zaizkie eta haiekin 
negoziatzen dira. 
BI7.9 Merkaturatzeko elkarteetan sartzea eta azoketan, topaketetan, kontratazio-poltsetan eta antzeko ekitaldietan 
parte hartzea planifikatu egiten da, proiektua ahalik eta hobekien merkaturatu dadin. 
BI7.10 Merkaturatze-ekitaldietan, sustapen-elementuak behar bezala antolatzen dira, eta erakusteko zonak 
dinamismo-irizpideekin eta bidaiariak eta bisitariak erakartzeko irizpideekin antolatzen dira. 
BI7.11 Sustapen-ekintzetan parte hartzen da, haien jarraipena egin, eta emaitza ebaluatzeko. 

LB8: Landa-ostatuak turismo-ostatu gisa funtzionatzeko behar dituen baliabide informatikoak baloratzea eta erabiltzea. 
BI8.1 Teknologia berriak baliatzen dira, landa-ostatua kudeatzeko eta merkaturatzeko. 
BI8.2 Landa-ostatuaren jarduerarako beharrezko denaren arabera proposatzen eta erabakitzen da hardwarea eta 
softwarea. 
BI8.3 Aplikazio informatikoak modu arrazional, seguru eta eraginkorrean instalatzen eta erabiltzen dira. 
BI8.4 Internet eta posta elektronikoa modu seguruan erabiltzen dira landa-ostatuko jarduerarako informazio-iturri 
seguru gisa eta establezimenduaren kudeaketarako komunikazio-bide gisa. 
BI8.5 Webguneak eta Internet bidez erreserbak egiteko bideak landa-ostatua merkaturatzeko modu gisa erabiltzen 
dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Landa-ostatua kudeatzeko aplikazio informatiko espezializatuak eta Interneterako konexioa duten ordenagailuak. 
Inprimagailua. Telefonoa eta faxa. Landa-ostatuen kudeaketan eta merkaturatzean ohikoak diren inprimaki eta 
dokumentu komertzialak eta administratiboak, norberarenak eta hornitzaileenak. Informazio-dokumentazioa. Sustapen-
materiala eta prestatutako dokumentaziorako euskarri-materiala. Askotariko bulego-materiala. Neurtzeko ekipoak eta 
tresnak. Biltegia. Hozte-ekipoak. 

Produktuak eta emaitzak 
Landa-ostatuko establezimendu txiki bat jartzeko bideragarritasuna kalkulatuta. Landetxea turismo-ostatu gisa ustiatzeko 
enpresa-proiektuaren ezarpena. Hornikuntza-kudeaketa eginda. Kontsumoen kontrola eginda. Landa-ostatuko zerbitzu-
eskaintza merkaturatuta. Hornitzaileekiko akordioak. Kudeatze- eta merkaturatze-sistema informatizatuen ezarpena. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresa txikiak sortzeko informazioa. Jarduerarekin lotutako dokumentazioa, erakunde publikoek emandakoa, besteak 
beste, jarduera-lizentziak eta osasun-erregistroak. Prozesu normalizatuen eskuliburuak. Dokumentu administratibo 
normalizatuak, hala nola inbentarioak, eskari-oharrak, fakturak, albaranak, kanbio-letrak, txekeak eta kontsumoen 
kontrol-fitxak. Bezeroen eta hornitzaileen fitxategiak. Segurtasun-arauak, arau higieniko-sanitarioak eta elikagaiak 
manipulatzeko arauak. Zonako baliabide, zerbitzu eta produktu turistikoei buruzko informazioa. Hornitzaileei eta 
lehiakideei buruzko informazioa. Ekipo informatikoei eta kudeaketa-softwareari buruzko eskuliburuak. Irisgarritasunari 
buruzko araudia. 

 
 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
HARRERA-ZERBITZUA KUDEATZEA ETA EMATEA LANDA- ETA/EDO 
NATURA-INGURUNEETAKO OSTATUETAN 

 

Kodea: UC1043_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroak erreserba egiten duenetik alde egiten duen arteko harrera-jarduera ohikoak egitea landa- eta/edo natura-
inguruneetako ostatuetan, eta indarrean den araudiaren arabera beharrezkoa den dokumentazioa kudeatzea eta 
dokumentazio horren zuzemenak egitea. 

BI1.1 Harrera- eta atezaintza-zerbitzuko dokumentazioa —bezero-erregistroa, bezero-fitxa eta gogobetetze-
galdetegiak— prestatzen, betetzen eta kudeatzen da, zerbitzua behar bezala emateko. 
BI1.2 Zerbitzuen erreserba-egoera eta erabilgarritasuna bezeroak iritsi aurretik egiaztatzen da, beharrezkoa izanez 
gero aplikazio informatikoak erabiliz. 
BI1.3 Eskarien gogobetetasuna, irisgarritasuna, erreserben eta ostatatzeko lekuaren optimizazioa lortzeko moduan 
esleitzen dira logelak eta/edo oheak. 
BI1.4 Bezeroari harrera egiteko prozesuan:  

- Kortesia eta adeitasuna erakutsiz egiten da ongietorria, eta, beharrezkoa balitz, erreserba egiaztatzen 
da. 

- Bezeroa erregistratzeko prozedurek ezarritako irizpideak betetzen dituzte. 
- Alokairu partekatuko ostatua emateko kasuan, logela erakusten zaio bezeroari, eta etxearen 

funtzionamenduari, jangelako ordutegiei, instalazioei eta segurtasun-baliabideei buruzko guztia azaltzen 
zaio. 

- Alokairu osoko ostatua emateko kasuan, etxe osoa erakusten zaie bezeroei, baita altzariak eta aparatuak 
—sukaldea, etxetresna elektrikoak, berokuntza-sistema, ur beroa, segurtasun-baliabideak eta abar— 
ere, eta idatziz jakinarazten zaie haiek nola funtzionatzen duten eta nola erabili behar diren. 

- Mendi-aterpeetan edo -aterpetxeetan ostatua emateko kasuan, altzariak, denentzako guneak, 
berokuntza-sistemak zein ur beroa (halakorik baldin badago) eta segurtasun-baliabideak erakusten 
zaizkie bezero edo erabiltzaileei, eta idatziz jakinarazten zaie haiek nola funtzionatzen duten, nola erabili 
behar diren, eta ingurumena zaintzeko nola portatu behar duten. 

BI1.5 Sortu den dokumentazioa betetzen eta artxibatzen da, eta establezimenduaren harrerako eta atezaintzako 
zerbitzuak ematen dira, bezeroa establezimenduan dagoen bitartean. 
BI1.6 Une oro —eta bezero baten edozein eskariri erantzutean edo arreta ematean— zaintzen da 
konfidentzialtasuna, eta erabateko prestasun eta diskrezioarekin jokatzen da. 
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BI1.7 Bezeroak alde egiteko prozesuan:  
- Zerbitzu guztien fakturazioa modu eraginkorrean egiaztatzen da. 
- Hitzartutako ordainketa-sistema aplikatzen da.  
- Bezero-fitxan idatziz jasotzen dira denbora eta modu egokian bezeroaren egonaldiari buruzko nondik-

norakoak, egun-kopurua, eman zaizkion zerbitzuak eta beste datu batzuk. 
- Bezeroen gogobetetasun-maila ezarritako metodoen bidez egiaztatzen da: idatzizko galdetegiak, 

hizketaldiak eta bezeroei zuzenean egindako galderak. 
- Bezeroak adeitasunez agurtzen dira, eta etorkizunean itzultzea sustatzen da. 

BI1.8 Harrera-jarduerarako hautatutako aplikazio informatikoak erabiltzen dira.  

LB2: Bezeroaren eta hornitzaileen behar eta ezaugarriei egokitutako barne- eta kanpo-komunikazioko teknikak eta 
baliabideak erabiltzen dira.  

BI2.1 Eskura dauden komunikazio-baliabide teknikoak (Internet, intraneta, telefonia, megafonia, telefaxa eta abar, 
halakorik badago) modu arduratsuan erabiltzen dira, eta egoeraren arabera egokiena dena hautatzen da. 
BI2.2 Bezeroekiko komunikazioa arina da, eta interakzio eta ulermen egokia lortu ahal izateko bitartekorik 
eraginkorrena erabiltzen da. 
BI2.3 Kanpo- eta barne-komunikazioak hartzaile egokiei iristen zaizkie, diskrezio osoz eta konfidentzialtasuna 
ziurtatuz. 
BI2.4 Komunikazio-ekintzak egin eta, hala badagokio, koordinatu egiten dira, bezeroen nahiak gogobetetzeko eta 
ahalik eta azkarren jarduteko, eta gainerako langileekiko eta establezimendua erlazionatzen den kanpo-
instantziekiko komunikazioaren eraginkortasuna errazten eta sustatzen da. 
BI2.5 Natura-inguruneetako ostatuen kasuan, mendiko gidariekin eta establezimendu kanpoko jarduera osagarrien 
arduradunekin bideratzen da komunikazioa eta koordinazioa.  

LB3: Landa- eta/edo natura-inguruneetako ibilbideei, baliabide naturalei eta kulturalei, meteorologiari eta turismo-
zerbitzu osagarriei buruzko informazio orokorra ematea bezeroei, eta naturaguneak kontserbatzeko beharraz 
sentsibilizatzea. 

BI3.1 Landa-inguruneko natura-, kultura- eta aisialdi-baliabideei buruzko informazio orokorra identifikatzen, 
hautatzen eta interpretatzen da, bezeroei informazio fidagarria eta eguneratua eman ahal izateko (batez ere, 
naturagune babestua baldin bada). 
BI3.2 Inguruko natura-baliabideen, ondare historiko eta artistikoaren, kirol- eta aisialdi-jardueren eta festen 
zerrendak egitea, eta haien kokalekua, distantzia, datak, garraiobideak edo iristeko moduak, erabili beharreko 
denbora eta irekitzeko eta ixteko ordutegiak zehaztea. 
BI3.4 Inguruko zerbitzu turistikoei buruzko informazioa —informazio-puntuak, jatetxeak, artisau-lanen eta 
oroigarrien dendak eta abar— ematen da; hala, landa-ostatuaren eskaintza osatzen da. 
BI3.4 Mendi-aterpeetan edo -aterpetxeetan ostatua emateko kasuan, ingurumena zaintzeko hartu beharreko 
neurriei buruzko informazioa ematen zaie erabiltzaileei naturaguneak kontserbatzeko beharraz sentsibilizatzeko 
modu egoki eta eraginkorrenean. 
BI3.5 Naturaguneetan sartzeko arauak eta prozedurak jakinarazten zaizkie gune babestuetan edo haietatik hurbil 
dauden mendi-aterpeetako eta -aterpetxeetako erabiltzaileei. 
BI3.6 Ingurumenari buruzko legeria aintzat hartzen da inguruneari eta hor egiten diren aisialdi-jarduerei buruz 
bezeroei ematen zaien informazio-mota guztietan, ingurumen-baliabideen erabilera eta kontserbazioari buruz 
kontzientzia harrarazteko. 
BI3.7 Ingurumena errespetatzeko eta babesteko norberak duen jarrera lan egiten den ingurunera egokitzen da une 
oro, bezero eta erabiltzaileei transmititutako sentsibilizazio-mezuak etsenplu emanez indartzeko.  
BI3.8 Ostatuko informazio-euskarriak —natura- eta kultura-baliabideen zerrendak, bidaia-gidak, liburuxka 
turistikoak, liburu espezializatuak, egunkari eta aldizkariak, inguruan egin daitezkeen aisialdi-jarduerekin 
lotutakoak— ematen zaizkie bezeroei, bai eta eskatzen duten informazio osagarria ere. 
BI3.9 Establezimenduaz kanpoko aisialdi-jarduera osagarriak egiteaz arduratzen diren zerbitzuetako 
arduradunekin eta teknikariekin bideratzen da komunikazioa eta koordinazioa. 
BI3.10 Bezeroei informazio ematean, errespetua eta adeitasuna erakutsiz jokatzen da, gauzak argi eta garbi 
adieraziz eta bezeroen interesez arduratuz. 

LB4: Bezeroek edo erabiltzaileek planteatutako eskaerei eta kexei arreta ematea, gogobetetasun, erosotasun eta 
segurtasunaren arloan ahalik eta mailarik handiena emateko. 
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BI4.1 Ahal izanez gero, ahalik eta azkarren gogobetetzen dira bezeroaren edo erabiltzailearen nahiak, aldi berean 
establezimenduaren arauak errespetatuz. 
BI4.2 Bezero edo erabiltzaileei arreta zuzena ematen zaienean eskaera edo iradokizunak egin dituztelako, jarrera 
adeitsu eta abegitsua izan behar da, eta establezimenduaren zuzendaritzak ezarritako politika bete behar da. 
BI4.3 Bezeroen kexei edo erreklamazioei adeitasunez, eragimenez eta diskreziorik handienez erantzuten zaie; 
idatziz jasotzen dira, haiek ebazteko neurri egokiak hartzen dira, eta indarrean dagoen araudia betetzen da. 
BI4.4 Emandako zerbitzuetan egiten diren aldaketak modu eta denbora egokian eta beharrezko azalpenak emanez 
jakinarazten zaizkie bezero edo erabiltzaileei eta, ingurune naturaletako ostatuen kasuan, establezimenduaren 
jabe den erakunde, federazio, klub edo elkarteari. 
BI4.5 Egoera zailetan, egoera bakoitzerako ezarritako jardun egokiak hautatzen dira.  
BI4.6 Bezeroekiko komunikazioa arina da, eta interakzio eta ulermen egokia lortu ahal izateko bitartekorik 
eraginkorrena erabiltzen da. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak 
Ekipo informatikoak. Programa informatiko espezifikoak. Internet eta intraneta. Establezimenduaren webgunea. Bulego-
materiala eta -ekipoak. Telekomunikazio-tresnak. Segurtasun- eta zaintza-ekipoak eta -tresnak. Minusbaliatuei 
laguntzeko materialak. Establezimenduaren barruko sarrera- eta garraio-ekipoak eta -elementuak. Sustapen-materiala 
eta prestatutako dokumentaziorako euskarri-materiala. 

Produktuak eta emaitzak  
Bezero edo erabiltzaileak eskatutako landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatu-zerbitzua emanda. Bezero edo 
erabiltzaileentzako arreta. Zerbitzuen fakturazioa eta kobrantza. Zerbitzuen kontrola. Barne- eta kanpo-komunikazioei 
arreta ematea eta haiek kudeatzea. Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatu-establezimenduaren 
zuzendaritzarentzako informazioa eta kudeaketa. Dokumentazio ofiziala formalizatuta (polizia-fitxak, erreklamazio-orriak, 
estatistika-txostenak, dibisa-trukeak). 
Kutxako kontrol-dokumentuak formalizatuta. Materialak kontrolatzeko eta birjartzeko dokumentuak eta dokumentu tipoak 
formalizatuta. Kexak eta erreklamazioak erantzunda. Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatu-establezimenduaren 
funtzionamenduari eta zerbitzuei buruzko eta inguruneko zerbitzuei eta baliabideei buruzko bezero eta 
erabiltzaileentzako informazioa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Txostenak eta estatistikak egiteko eskuliburuak. Bezeroei harrera egiteko eta arreta emateko eskuliburuak. Informazioa 
artxibatzeko eta kudeatzeko eskuliburuak. Akatsak eta gorabeherak bilatzeko eta aurkitzeko eskuliburua. Harrerako lana 
antolatzeko eskuliburua. Segurtasun-ekipoak kontrolatzeko eta mantentzeko eskuliburua. Landa- eta/edo natura-
inguruneetako ostatu-establezimenduaren funtzionamenduari eta zerbitzuei buruzko eta inguruneko zerbitzuei eta 
baliabideei buruzko bezeroentzako informazioa. Enpresaren politikei eta programei buruzko barne-informazioa, eta lan-
prozesuei, -prozedurei eta -metodoei buruzkoa, baita bezeroekin egindako akordioei eta kontratuei buruzkoa ere. Barne-
harreman funtzional eta hierarkikoetarako informazioa. Inguruko zerbitzu turistikoei eta natura- eta kultura-baliabideei 
buruzko dokumentazioa. Inguruko kartografia eta mendian nork bere burua babesteko arauak eta segurtasun-arauak. 
Erabilera publikoko baliabide, zerbitzu eta ekipamenduen inbentarioa eta mendian nahiz natura-turismoan 
espezializatutako eskaintza turistikoa. Establezimendua naturagune babestu batean badago, naturagune horri buruzko 
liburuxkak. 
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3. gaitasun-atala: 
GOSARIAK, SUKALDARITZA-ELABORAZIO ERRAZAK ETA TOKIKO 
PLATER ADIERAZGARRIAK PRESTATZEA ETA ZERBITZATZEA 

 

Kodea: UC1044_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Natura- eta landa-inguruneetako eskaintza gastronomiko errazak definitzea. 
BI1.1 Honako alderdi hauek kontuan izanik definitzen dira ostatuko eskaintza gastronomikoak: 

- Bezero direnen eta bezero izan litezkeenen beharrak eta gustuak. 
- Inguruko ondare gastronomikoa. 
- Mendiko dieta (hala badagokio). 
- Sukaldaritza-jeneroa eta -produktuak hornitzeko aukerak. 
- Ostatuko baliabide fisikoak, giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak. 
- Oreka aukeran, ordenan eta kostuetan. 
- Elikagaien balio nutritiboa. 
- Produktuen urtarokotasuna. 

BI1.2 Egiaztatzen da menu-sorta eta iradokizunak egitean kontuan hartzen dela garaian garaiko gaiak edo 
produktuak sartzea. 
BI1.3 Ostatuko eskaintza gastronomikoak txandatzeko sistema ezartzen da, bezeroen ohiturak eta gustuak aldatu 
ahala eskaintzak ere aldatzeko. 
BI1.4 Dietetika- eta nutrizio-arauak aplikatzen dira beharrezkoa denean. 
BI1.5 Ostatuko eskaintza gastronomikoa aurkezteko modu inprimatua formalizatzean, kontuan hartzen dira 
establezimenduaren kategoria, helburu ekonomikoak eta irudi korporatiboa. 

LB2: Establezimenduaren eskaintza gastronomikoari eta tokiko gastronomiaren ezaugarriei buruzko informazioa ematea 
bezeroei, haien salmenta sustatzeko. 

BI2.1 Tokiko gastronomiari, establezimenduan prestatzen diren platerei eta edariei buruzko informazioa ematen 
zaie bezeroei, haientzat erakargarriak izan daitezen, haien jakin-mina ase dadin eta produktu horiek sal daitezen. 
BI2.2 Itxura pertsonala zainduz eta bezeroen eskariei etengabe erantzunez enpresaren irudi ona erakusten da, 
konfiantza ematen zaie bezeroei eta salmenta errazten da. 
BI2.3 Informazioa ematean, egiaztatzen da bezeroek eskura dutela prezioen zerrenda. 
BI2.4 Bezeroak eskatutako zerbitzu gastronomikoa eskaini ezin bada, ahal dela haren gustuetara egokituko den 
ordezko aukera bat edo batzuk ematen zaizkio.  
BI2.5 Ezarritako prozeduren arabera zehazten da salmenta, bezeroen eskaerak ahoz ziurtatuz. 
BI2.6 Bezeroekiko komunikazioa erraza da, eta zerbitzua eta gogobetetze-maila hobetzeko behar diren interakzioa 
eta ulermena lortzeko aukera ematen du.  

LB3: Gosariak, sukaldaritza-elaborazio errazak eta landa- eta natura-inguruneko plater adierazgarriak —inguruko 
ezaugarriak biltzen dituztenak eta konplexuak ez direnak— prestatzea eta aurkeztea, araudi higieniko-sanitarioa betez. 

BI3.1 Zerbitzuko beharren arabera egiten da jeneroaren eta tresnen barne-hornikuntza, ondoren gosariak, 
sukaldaritza-elaborazio errazak eta inguruko plater adierazgarriak prestatzeko eta aurkezteko erabiltzeko. 
BI3.2 Sukaldaritza-elaborazioak egiteko erabiliko diren lehengaiak aldez aurretik prestatzeko, elikagai gordinak 
tratatzeko eta/edo elikagaiak manipulatzeko eta kontserbatzeko teknika egokiak erabiltzen dira. 
BI3.3 Gosariak, sukaldaritza-elaborazio errazak eta landa- eta natura-inguruneko plater adierazgarriak 
produktuaren definizioaren arabera, platerak prestatzeko teknika errazak erabiliz eta bezeroen eskari espezifiko 
eta errazei erantzunez prestatzen eta aurkezten dira. 
BI3.4 Artisau-produktu gastronomikoak elaborazio- eta kontserbazio-teknikak erabiliz eta aurkezteko modu 
komertziala zainduz ontziratzen dira.  
BI3.5 Elikagaiak manipulatzeko eta prozesatzeko segurtasun- eta higiene-arauak betetzen dira prozesuko fase 
guztietan.  
BI3.6 Prozesuan erabilitako tresna eta ekipoak ezarritako maiztasunez, produktuekin eta prozedurekin garbitzen 
dira, jartzen dira prest eta hala egiten dira haien mantentze-lanak. 
BI3.7 Prozesuetarako ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren 
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz. 
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LB4: Landa- eta natura-inguruneetako ostatuetan elikagaien eta edarien zerbitzu-prozesua egitea, zerbitzu-arau errazak 
betez eta bezeroen eskariei erantzunez, haien nahi, behar eta itxaropenak asetzeko. 

BI4.1 Laneko ekipoak, tresnak eta ontziak garbitzeko eta prest jartzeko eragiketak arau higieniko-sanitarioak 
errespetatuz egiten dira. 
BI4.2 Gosariak, sukaldaritza-elaborazio errazak eta tokiko plater adierazgarriak zerbitzatzeko behar diren mahaiak 
eta euskarriak muntatzen dira. 
BI4.3 Elikagaiak eta edariak modu logikoan eta funtsezko protokolo-arauak betez zerbitzatzen dira. 
BI4.4 Elikagaiak eta edariak honela zerbitzatzen dira: 

- Zerbitzatutako elikagaiak eta edariak bezeroen eskaerarekin bat datozela ziurtatuz. 
- Zerbitzatzeko jarrera erakutsiz eta teknika errazak erabiliz. 
- Elikagaiak sukaldetik jantokira ezarritako modu eta unean eramanez. 
- Mahaitik jasotako materiala sukaldera azkar eta eraginkortasunez eramanez. 

BI4.5 Zerbitzu osteko eragiketak ezarritako prozeduren arabera egiten dira. 
BI4.6 Prozesuan aurreikusi gabeko gorabeheren aurrean, beharrezko zuzentze-neurriak hartzen dira. 
BI4.7 Prozesuan sortutako hausturak eta anomaliak azkar konpontzen dira, haien ondoriozko kostuak eta kalteak 
ahalik eta gehien minimizatuz. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Hozte-ekipoak. Janaria kozinatzeko ekipoak. Janari errazak prestatzeko tresnak. Zerbitzatzeko ontziak. Sukaldaritzako 
jeneroa, produktu gastronomikoak, edariak eta dekorazio-materialak. Baxerak, mahai-tresnak eta beirateria. Egokitzeko 
materiala, hala nola ontziak eta etiketak. Garbiketarako produktuak. Erregaiak. Uniforme eta mihiseria egokiak. Su-
itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. 

Produktuak eta emaitzak 
Natura- eta landa-inguruneetako eskaintza gastronomikoak definitzea. Gosariak, sukaldaritza-elaborazio errazak eta 
landa- eta natura-inguruneko plater adierazgarri ez-konplexuak prestatzea, aurkeztea eta zerbitzatzea.  

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Dokumentu normalizatuak, besteak beste, inbentarioak, eguneko lehengai-kontsumoen parteak, eskari-baleak, 
transferentzia-agiriak, bezeroen eskaerak, espezifikazio teknikoen fitxak eta kontsumo-kontroleko fitxak. Prozesu 
normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Lan-aginduak. 
Fabrikazio-fitxa teknikoak. Tenperatura-taula egokiak. Segurtasun-arauak, arau higieniko-sanitarioak eta elikagaiak 
manipulatzeko arauak. 

 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
LANDA-OSTATUETAKO GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA HORNIDURA 
ERABILTZEKO KONDIZIO ONETAN DAUDELA ETA HAIEN 
MANTENTZE-LANAK EGITEN DIRELA ZIURTATZEA 

 

Kodea: UC1045_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Landa-ostatuko establezimenduko instalazio osagarriek zein segurtasun-instalazioek, altzariek eta ekipoek 
indarrean den araudia betetzen dutela eta erabiltzeko kondizio onetan eta leku egokian daudela egiaztatzea. 

BI1.1 Establezimenduko ur-, argiztapen-, berokuntza- eta gas-instalazioak egoera onean daudela, behar bezala 
funtzionatzen dutela eta indarrean den araudia betetzen dutela egiaztatzen da. 
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BI1.2 Establezimenduko instalazio osagarrien mantentze-lanak beharrezko maiztasunaz egiten dira eta, hala 
badagokio, egiaztatzen dira, eta lehenbailehen konpontzen dira aurkitutako akatsak. 
BI1.3 Ziurtatzen da larrialdi-sistemak eta suteen aurkako sistemak (su-itzalgailuak, seinaleak, botikina eta abar) 
erabiltzeko egoera onean eta behar bezala seinaleztatuta daudela, erraz hartzeko toki batean daudela eta 
indarrean den segurtasun-araudiak ezarritako beste alderdiak betetzen dituztela.  
BI1.4 Ostatura iristeko modua ziurtatzen da eta behar bezala seinaleztatuta dagoela egiaztatzen da.  
BI1.5 Altzariak egoera onean eta kokaleku egokian daudela egiaztatzen da, eta haiek konpontzeko neurriak 
hartzen dira, ostalariak eroso mugi daitezen eta erraz irits daitezen altzarietara. 
BI1.6 Erabiltzen diren etxetresna elektrikoak eta makina txikiak egoera onena daudela eta behar bezala 
funtzionatzen dutela egiaztatzen da bezeroak iritsi aurretik, haien hornidura eta funtzionamendu egokia ziurtatzeko. 
BI1.7 Etxetresna elektrikoak eta makina txikiak azkar eta modu eraginkorrean konpontzen dira, bezeroak ostatutan 
dauden bitartean zerbitzu ona izan dezaten. 

LB2: Landa-ostatuko establezimenduko logela, instalazio, altzari eta ekipamenduak garbitzeko eta konpontzeko 
eragiketak koordinatzea eta egitea, ingurumen-, segurtasun- eta higiene-arauak errespetatuz eta emaitzak egiaztatuz. 

BI2.1 Eremuak garbitzeko eta prest jartzeko lehentasunak ezartzen dira, egoera-mota bakoitzera egokituz eta 
finkatutako prozedurak erabiliz.  
BI2.2 Garbitu beharreko gainazalen eta garbiketa-motaren arabera, ingurumena errespetatuz, hautatzen dira 
produkturik eta materialik egokienak, establezimenduari kontserbazio-, garbitasun- eta desinfekzio-maila gorena 
emanez. 
BI2.3 Instalazioak garbitzeko eta prest jartzeko funtzioak egiteko lan-jarraibideak argi ematen zaizkie lagunduko 
duten langileei (hala badagokie), eta ulertzen direla ziurtatzen da. Beharrezkoa bada, laguntza teknikoa eta 
operatiboa ematen zaie. 
BI2.4 Gainazalak garbitzeko, desinfektatzeko eta txukuntzeko lanak behar den maitasunaz egiten dira, eta 
gainazalen izaeraren, ezaugarrien eta akaberaren araberako produktu egokiak erabiltzen dira, kasuan kasu 
dagokien proportzioan, betiere produktu horiek izan dezaketen toxikotasuna eta ingurumena kutsatzeko arriskua 
kontuan izanik. 
BI2.5 Makineria erabiltzean, erabilera-jarraibideak betetzen dira, arrazionaltasun-irizpideak aplikatzen dira, 
segurtasun- eta ingurumen-araudia betetzen da, eta bezeroen atsedena errespetatzen da. 
BI2.6 Erabilitako ekipoak eta tresnak garbitzean eta mantentzean, zehaztapen teknikoak betetzen dira, eta behar 
bezala kontserbatzeko kasuan kasu eskatzen den aldizkakotasuna errespetatzen da. 
BI2.7 Oheko eta bainugelako arropa aldatzean, aintzat hartzen dira ezarritako higiene-irizpideak, eta aurkezteko 
modua eta estetika zaintzen dira. 
BI2.8 Logelak garbiak eta prest daudela egiaztatzen da, zerbitzua behar bezala ematen dela eta bezeroa 
gogobeteta dagoela ziurtatzeko. 

LB3: Landa-ostatuko establezimenduan dekorazio-elementuak egitea, garbitzea eta haien mantentze-lanak egitea, 
teknika eta irizpide estetikoak aplikatuz, bezeroak inguru erosoaz goza dezan. 

BI3.1 Dekorazio-elementu sinpleak eta landa-ostatuko instalazioa edertzeko eragiketak egitean, aintzat hartzen 
dira inguruko dekorazio-baliabideak, urtaroa eta jaiegunak, eta irizpide estetikoak aplikatzen dira, bezeroak giro 
goxoa izan dezan. 
BI3.2 Dekorazio-elementuak (koadroak, portzelanak, bolizko elementuak, brontzezkoak, tapizak edo beste batzuk) 
maiztasun egokiaz eta haien ezaugarrien eta ezarritako arauen arabera garbitzen eta mantentzen dira, kasu 
bakoitzerako produktu egokiak erabiliz. 
BI3.3 Kasu bakoitzean beharrezkoa den maiztasunarekin eta zaintzarekin ureztatzen, ongarritzen eta garbitzen 
dira barruko eta kanpoko landareak eta mantentzen dira loreontziak, dekorazio-motiboak edo mahaierdikoak, 
irizpide estetikoak aplikatuz. 
BI3.4 Kolorea, proportzioak eta euskarria kontuan izanik egiten dira lore- edo fruta-konposizioak, irizpide estetikoak 
aplikatuz, eta urtaroa eta jaiegunak kontuan hartuz. 

LB4: Establezimenduko arropak garbitzeko, lisatzeko eta aurkezteko eragiketa errazak koordinatzea eta egitea, 
etiketako argibideak aintzat hartuz eta ingurumena babesteko nahiz segurtasuneko arauak errespetatuz, eta eragiketa 
horien emaitzak eta arropak birjartzeko beharrak egiaztatzea. 

BI4.1 Garbitegiaren eta mihiseriaren arloko beharren ondoriozko lehentasunak zehaztean dira, eta, hala 
badagokie, garbitegi industrialen arloko kanpoko enpresekin koordinatzen da, ezarritako prozeduren bitartez. 
BI4.2 Arropak garbitzeko eta lisatzeko lan-jarraibideak argi ematen zaizkie lagunduko duten langileei (hala 
badagokie), eta ulertzen direla ziurtatzen da. Beharrezkoa bada, laguntza teknikoa eta operatiboa ematen zaie. 
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BI4.3 Arropak garbitzeko, lehortzeko eta lisatzeko makinak prestatu, programatu, doitu eta birdoitu egiten dira, 
gastuak minimizatuz eta ingurumena errespetatuz, emaitza onak lortzeko.  
BI4.4 Arropak garbitzeko eta haiei leungarria emateko produktuak garbitzeko teknika, etiketako espezifikazioak eta 
akabera-ezaugarriak aintzat hartuz dosifikatzen dira. 
BI4.5 Ekoizpen-baliabideen funtzionamendu egokia bermatzeko moduan eta arropei beharrezko garbiketa, 
higienizazioa, esterilizazioa, aroma eta itxura emateko moduan gauzatzen eta kontrolatzen dira arropak garbitzeko, 
lehortzeko eta lisatzeko prozesuaren faseak. 
BI4.6 Arropa delikatuak edo konplexuak garbitzeko, lehortzeko eta lisatzeko moduari buruzko zalantzak 
konpontzeko, establezimendu espezializatuetara bidaltzen dira edo haietara bidaltzea proposatzen da. 
BI4.7 Etiketaren arabera eskuz garbitu behar diren arropak behar bezala tratatzen dira, eta fabrikatzailearen 
jarraibide teknikoak errespetatzen dira kasuan kasuan. 
BI4.8 Ehun ez-konplexuetan aurkitutako orbanak etiketan adierazitako mugak aintzat hartuz garbitzen dira. 
BI4.9 Garbitu, lisatu eta konpondu diren arropak eta elementuak zorrotz, modu eraginkorrean eta kalitate-irizpideak 
betez berraztertzen dira. 
BI4.10 Logeletako arroparen —hala nola maindireen, toallen, ohazalen eta gortinen— eta jatetxe-arloko arroparen 
—hala nola mahai-zapien, ezpainzapien, mahai-hegalen eta feltroen— egoera kontrolatzen da, errendimendu 
egokia lortzeko, eta, narriatuz gero, aldatzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Gainazalak garbitzeko eta tratatzeko ekipoak. Arropa garbitzeko, lehortzeko eta lisatzeko makina eta ekipo espezifikoak. 
Gainazalak garbitzeko eta tratatzeko produktuak. Ehunak garbitzeko eta haiei aprestua emateko produktuak, hala nola 
detergente, leungarri, almidoi, orban-kentzeko, zuritzaile eta neutralizatzaile industrialak. Tresnak eta erremintak: orgak, 
pertzak, baskulak, arropa zikinarentzako markatzaileak eta lisatzeko oholak, besteak beste. Josteko makinak eta 
osagarriak. Josteko elementuak, hala nola hariak, botoiak, xingolak, krisketak eta abar. Mihiseriaren eta bestelako 
arroparen hornidura. Bezeroentzako eta erabiltzaileentzako arreta eta produktuak. Sukalondoko instalazioak, 
apalategiak dituztenak. Logeletako altzariak. Bestelako tresna batzuk, hala nola ohe gehigarriak, sehaskak, ohe-oholak, 
esku-eskailerak eta botikina. Biltegiak. 

Produktuak eta emaitzak 
Instalazioak, makinak, ekipoak eta produktuak erabiltzeko prest. Logela, bainugela eta eremu komunak garbituta eta 
txukunduta. Establezimenduko arropa garbituta, lehortuta, lisatuta eta biltegiratuta. Barne-hornikuntza eta orga 
erabiltzeko prest. Sukalondoa antolatuta, finkatutako tresna, arropa eta materialak hornituta. Inprimaki eta parteak 
beteta. Dekorazio-elementuak garbi. Landare eta loreak ondo zainduta. Lore-apaindura. Antolamendu-sistema egokiak 
eta makinak kontsumoen —batez ere, energia-kontsumoen— kontrolerako irizpideen arabera erabiltzea. Mihiseria-
biltegiak prest eta antolatuta. Minusbaliatuei laguntzeko materialak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipoak, altzariak, tresnak eta materialak erabiltzeari eta kontserbatzeari buruzko informazioa edo eskuliburuak. 
Makineria erabiltzeko, garbitzeko eta kontserbatzeko eskuliburuak edo jarraibideak. Garbitzeko, lehortzeko eta lisatzeko 
tekniken eskuliburuak. Gainazalak garbitzeko produktuak erabiltzeko arauak eta haien toxikotasunari buruzko arauak. 
Arropa garbitzeko eta lisatzeko erabiltzen diren produktu kimikoen erabilera-arauak. Dokumentuak, hala nola lan-
aginduak, materiala eskatzeko orriak eta kontsumoak kontrolatzeko orriak. Enpresaren prozesuei, prozedurei, metodoei 
eta kalitate-planei buruzko barne-informazioa. Makineria eta instalazioen mantentze-lanak egiteko planak. Larrialdi-
planak. Inprimaki eta dokumentu espezifikoak. Lan-aginduak. Lokalei, instalazioei eta tresnei dagozkien araudi higieniko-
sanitarioak eta segurtasunekoak. 
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5. 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. 
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. 
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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. 
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. 
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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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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

LANDA-OSTATUEN KUDEAKETA ETA MERKATURATZEA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

HARRERA ETA BEZEROARENTZAKO ARRETA LANDA- ETA/EDO 
NATURA-INGURUNEETAKO OSTATUETAN 

 
3. prestakuntza-modulua:  

JATETXE-ARLOA LANDA- ETA/EDO NATURA-INGURUNEETAKO 
OSTATUETAN 

 
4. prestakuntza-modulua:  

MANTENTZE-LANAK ETA GARBIKETA LANDA-OSTATUETAN 

 
5. prestakuntza-modulua:  

OSTALARITZAKO SEGURTASUNA, HIGIENEA ETA INGURUMENAREN 
BABESA 

 
6. prestakuntza-modulua:  

LANDA-OSTATUKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 

5 
4 

2 

3 
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1. prestakuntza-modulua:  
LANDA-OSTATUEN KUDEAKETA ETA MERKATURATZEA 

 

Kodea: MF1042_2  

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC142_2: Landa-ostatuko zerbitzuak kudeatzea eta merkaturatzea. 

 
Iraupena: 180 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
LANDA-OSTATUA EZARTZEKO PROIEKTUA 
 
Kodea: UF0684 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Turismo-sistemaren barruan landa-turismoaren azpisektoreak eta, bereziki, landa-ostatuko jarduerak dituen ezaugarriak 
definitzea, aintzat hartuz establezimenduek beste enpresekin dituzten harremanak eta sortzen diren zirkuitu eta informazio-
motak. 

EI1.1 Turismo kontzeptuak denborarekin izan duen bilakaera aztertzea, eta turismo-sistema osatzen duten 
elementuak identifikatzea. 
EI1.2 Merkatu turistikoa konfiguratzen duten aldagaiak interpretatzea, eta egungo egoera eta detektatutako joerak 
baloratzea. 
EI1.3 Merkatu turistikoaren barruan landa-turismoak dituen berezitasunak azaltzea. 
EI1.4 Turismo jasangarriaren ezaugarriak azaltzea, eta faktore adierazgarriak deskribatzea. 
EI1.5 Landa-ostatuko establezimendu-motak bereiztea, autonomia-erkidegoko araudiaren arabera. 
EI1.6 Beste enpresa batzuekiko kanpo-harremanak deskribatzea. 
EI1.7 Landa-ostatuko jardueran sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, informazio-mota eta zirkuituak 
deskribatzea. 

A2: Landa-ostatuko enpresa txikien bideragarritasun-proiektu errazak egitea, horretarako informazio-kanal egokiak erabiliz. 
EI2.1 Enpresa, enpresaburu eta merkataritza-establezimendu kontzeptuak bereiztea. 
EI2.2 Enpresa txikiak eta, bereziki, landa-ostatuak eratzeari, haiek sortzeko, zaharberritzeko eta egokitzeko diru-
laguntzei, finantziazio-iturriei, betebehar fiskalei eta enpresa-bideragarritasuna duten proiektuei lotutako zuzemenei 
buruzko informazioa ematen duten estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokian tokiko erakundeak eta profesionalak 
identifikatzea. 
EI2.3 Enpresaburu-mota juridiko bakoitzerako identifikatutako lege-ezaugarriak eskematikoki jasotzea konparazio-
koadro batean. 
EI2.4 Enpresa txikiak sortzearekin, eratzearekin eta martxan jartzearekin lotutako lege-eskakizunak, zuzemenak, 
dokumentuak eta erakundeak azaltzea, jarduera ekonomikoaren eta baliabideen arabera hautatutako 
enpresaburuaren figura juridikoarekin bat etorriz. 
EI2.5 Proiektu-dokumentuak egitea, eta haietan jasotzea negozio-ideiaren aurkezpena eta justifikazioa, merkatu-
azterketa, marketin-plana, antolamendua, baliabideak eta establezimenduaren bideragarritasun ekonomikoa eta 
finantzarioa. 
EI2.6 Landa-ostatuko proiektuen kasu praktikoetan, ezaugarri teknikoak, lehiakideen aldean dituzten ezaugarri 
bereizgarriak eta elementu berritzaileak, instalazioak eta ekipoak, ekoizpen-prozesua, kalitate-sistema eta 
establezimendurako eta bezeroentzako segurtasun-sistema identifikatuz definitzea zerbitzuak.  
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A3: Landa-ostatuak turismo-ostatu gisa egokitzeko proposamenak egitea, lehendik egindako proiektu tipoak abiapuntutzat 
hartuz eta establezimendua diseinatzeko, birgaitzeko eta dekoratzeko ekintza eta baliabide bideragarriak justifikatuz. 

EI3.1 Zenbait ingurunetako arkitektura-irizpideak eta -estiloak identifikatzea, eta landa-ostatuak turismo-ostatu gisa 
egokitzeko kasu praktikoei aplikatzea.  
EI3.2 Irizpide estetikoak, ekologikoak eta ingurumenekoak uztartzea ingurunera egokitu daitezen, landa-ostatuak 
turismo-ostatu gisa egokitzeko kasu praktikoetan.  
EI3.3 Turismo-ostatu gisa egokitzeko prozesuan landa-ostatuei eragiten dien irisgarritasun-araudia deskribatzea. 
BI3.4 Zenbait ingurunetako oinarrizko material eta dekorazio-elementu tradizionalak ezagutzea, haiek zaintzeko eta 
haien balioa erakusteko. 
BI3.5 Kanpoko eta barruko dekorazioa definitzeko ideiak argudiatzea, dekorazioa pertsonalizatuagoa izan dadin eta 
enpresa-ideiara hobeto egokitu dadin. 

 
Edukiak: 

1. Turismo-sektorea, landa-turismoa eta landa-ostatua. 
- Turismo-sektorea. 

• Turismoaren definizioa eta terminologia. 

• Turismoa egiteko moduak. 

• Turismo-sektorea Espainiako ekonomian. 
- Landa-turismoa. 

• Landa-turismoaren oinarrizko ezaugarriak eta elementu espezifikoak. 

• Landa-turismoaren eskaria. Landa-turismoko bezeroaren profila eta ohiturak.  

• Landa-turismoaren ekonomia.  

• Interesa duten gizarte-kolektiboak: 

• Landa-turismoaren onurak eta arriskuak. 

• Landa-turismoa Espainian. 
- Landa-ostatua. 

• Landa-ostatu motak. 

• Ostatu bereizgarrienak. 

• Landa-ostatuaren planifikazio ekonomikoa. 

• Antolakuntza eta langileak. 

• Zuzendaritza. 

o Administrazioa. 

o Harreman publikoak. 

o Harrera. 

o Garbitasuna. 

o Mantentze-lanak. 

o Logelak. 

o Sukaldea. 

o Biltegia. 

o Animazioa. 

o Publizitatea. 
- Enpresen, enpresaburuen eta merkataritza-establezimenduen mota juridikoak. 
- Aholkularitza eta aholkulariak eskatzen dituzten materiak.  

2. Landa-ostatua martxan jartzea 
- Bideragarritasun-azterketa. 

• Enpresa: sailkapenak eta ezaugarriak. 

• Mikroenpresa: ezaugarriak eta bereizketa. 

• Ekintzailearen gaitasunen diagnostikoa: 

o Faktore pertsonalak. 

o Faktore finantzarioak. 
- Negozio-ideiak: 

• Ideiak bilatzeko iturriak. 

• Aztertzeko aldagaiak. 

• Zuzeneko eta zeharkako faktoreak. 
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- Negozio-ideia onenaren hautaketa. AMIA analisien koadroa: erabilgarritasuna, egitura, koadroa egitea eta 
interpretatzea. 

- Landa-ostatu bat martxan jartzeko beharrezko arauak eta zuzemenak. 

• Autonomia-erkidegoko araudia.  

• Sektorea babesteko autonomia-araudia.  

• Udaleko hirigintza-araudia. 
- Landa-ostatua ezartzeko asmoa dagoen lekuaren erakargarritasunean eta/edo hauskortasunean eragin dezaketen 

baldintzatzaile fisikoak eta lurralde-baldintzatzaileak. 

• Arrisku bisualei buruzko paisaia-baldintzatzaileak.  

• Tokiko klimaren ezaugarriak. 

• Airearen kalitatea kaltetu dezaketen faktoreak.  
- Eraikitze- eta/edo ustiatze-fasean landa-ostatua natura-ingurunean integratzeko lagungarriak diren neurriak. 

• Paisaia-balio berezia duen erliebearekiko errespetua.  

• Lurrazaleko eta lurrazpiko ubide naturalen eta baliabide hidraulikoen babesa. 

• Fauna-espezie babestuentzako kondizio lagungarrienen mantentzea.  

• Zuhaiztien kontserbazioa.  

• Inguruko ondare etnografikoaren elementu adierazgarrienen (ubide, zubi, dolare, errota eta abarren) 
kontserbazioa. 

• Inguruko eraikin-tipologia eta -sistema tradizionaletara egokitzea eraikina. 

• Azpiegituren azterketa eta erabilgarritasuna. Ura, energia elektrikoa eta saneamendua. 

• Landa-ostatua ustiatzeko ekotekniken erabilera.  
- Landa-ostatuaren eskaintza erakargarriago egin dezaketen baldintzatzaileak.  

• Irisgarritasun eta komunikazio onak.  

• Inguruko zerbitzuen eta ekipamenduen erabilgarritasuna. 

• Inguruko natura- eta kultura-baliabideen eskaintza zabala. 

• Oztopo arkitektonikorik eza. 

• Kalitate-kontrola. Bezeroen gogobetetze-maila.  

3. Landa-ostatua birgaitzea, zaharberritzea eta hasierako dekorazioa jartzea. 
- Arkitektura birgaitzea. 

• Birgaitzearen kontzeptua. 

• Landa-ostatu gisa erabiltzeko birgaitzen diren eraikin-mota ohikoenak. 

• Birgaitze-modalitateak. 

• Zaharberri daitezkeen elementuak. 
- Arkitektura zaharberritzea. 

• Arkitektura zaharberritzearen kontzeptua. 

• Zaharberritzen diren obra-mota ohikoenak. 

• Zaharberritze-modalitateak. 

• Zaharberri daitezkeen elementuak. 
- Hasierako dekorazioa. 

• Barneko arkitektura-elementuak. 

• Kanpoko arkitektura-elementuak. 

• Izaera etnografikoko elementuak.   

 
 
1.2. prestakuntza-atala 
LANDA-OSTATUAREN HORNIKUNTZA NAHIZ KUDEAKETA ETA LANDA-
OSTATUKO KOSTUEN KONTROLA  
 
Kodea: UF0685 

 

Iraupena: 60 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5, LB6 eta LB8 lanbide-burutzapenekin, ostatu-

kudeaketari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Landa-ostatuak martxan jartzeko eta haien ustiapen-eskakizunak asetzeko beharrezko diren altzariak zein ekipoak 
erosteko eta merkantzien hornikuntzarako eta kontsumo-kontrolerako teknikak konparatzea eta erabiltzea. 

EI1.1 Landa-ostatuko lanak egiten dituzten enpresa txikietako merkataritza-egoera tipoak konpontzeko balio duten 
hornitzaileekiko harremanetarako teknika egokienak aztertzea. 
EI1.2 Landa-ostatuko oinarrizko ekipamendua zehaztea, aurreikusi den ostatu-ahalmenaren eta bezeroen beharren 
arabera. 
BI1.3 Altzari- eta ekipo-beharrak identifikatzea haiek erosteko kasu praktikoetan, alderdi hauek kontuan hartuz: 
batetik, ustiatuko den landa-ostatu mota eta haren kategoria zein ezaugarriak; bestetik, emango diren zerbitzuak; eta, 
azkenik, ibilgetuaren egitura eta konposizioa eta finantziazio-aukerak. 
EI1.4 Merkantzien kanpo-hornikuntzako beharrak kalkulatzea, eskainitako zerbitzuen ondorioz sortzen diren ustezko 
beharrak asetzeko, eta horretarako eskariak idaztea. 
EI1.5 Eskatutako merkantziak jasotzea edo jaso direla simulatzea, eta, gero, non kokatu, biltegiratu edo banatu 
proposatzea. 
EI1.6 Biltegiratzeko sistemak deskribatzea, ekipamendu-beharrak, ordenatzeko irizpideak, abantaila konparatiboak 
eta biltegiratzearekin erlazionatutako dokumentazioa adieraziz. 
EI1.7 Elikagaiak, edariak, mihiseria, garbitzeko produktuak eta abar biltegiratzeko beharrak identifikatzea, haien 
izaeraren eta motaren arabera. 
EI1.8 Kasu praktikoetan, kontrol-eragiketak egitea, kalteak edo galerak detektatzea, eskatutako eta jasotako 
jeneroaren kantitateen eta kalitateen artean desbideratzeak detektatzea, eta desbideratzeko horiek konpontzeko 
neurriak proposatzea. 
EI1.9 Biltegiratzeko eragiketak egitea, biltegiratzeko edo berehala kontsumitzeko jeneroa eta kontrol-ekipoak araudi 
higieniko-sanitarioa betez manipulatuz. 
EI1.10 Biltegia kontrolatzeko behar diren dokumentuak erabiltzea.  
EI1.11 Ustiapen-eskakizunak betetzeko behar diren merkantzien eta (oro har) ondasunen kontsumoak kontrolatzeko 
kasu praktikoetan, landa-ostatuan ematen diren zerbitzuen ekoizpen-kostuak zehaztea. 

A2: Landa-ostatuetako ostatu- eta gastronomia-eskaintzen prezioak kalkulatzea, negozio-planen arabera. 
EI2.1 Landa-ostatuko zerbitzuen prezioak finkatzeko eta aurrekontuak egiteko metodoak deskribatzea. 
EI2.2 Landa-ostatuetako ostatu- eta gastronomia-eskaintza jakin batzuk abiapuntutzat hartuz: 

- Eskainitako zerbitzu edo produktuen zuzeneko edo zeharkako kostuak lortzea, eta horretarako 

kontsultatutako dokumentuak eta beharrezko kalkuluak adieraztea. 

- Dokumentazio espezifikoa betetzea. 

- Landa-ostatuetako ostatu- eta gastronomia-eskaintzen prezioak kalkulatzea. 

A3: Landa-ostatuko jarduerarako beharrezkoak diren kudeaketa- eta kontrol-sistemak eta -prozesuak erabiltzea. 
EI3.1 Landa-ostatuko jarduerara hobekien egokitzen diren kudeaketa ekonomiko eta finantzarioko sistemak eta 
prozesuak identifikatzea. 
EI3.2 Landa-ostatuko jardueretako ustezko datuak abiapuntutzat hartuta, ekoizpen-egunkaria eta kutxa-itxiera egitea. 
EI3.3 Fakturatzeko, kobratzeko, ekoizpen-egunkaria ixteko eta kutxa likidatzeko prozesuak ikuskatzeko metodo 
errazak aplikatzea. 
EI3.4 Landa-ostatuko jarduerara eta ekoizpen-maila desberdinetara ongien egokitzen diren ekoizpena eta zerbitzua 
kudeatzeko sistemak eta prozesuak identifikatzea. 
EI5.5 Landa-ostatuko jarduerara eta ekoizpen-maila desberdinetara ongien egokitzen diren kudeaketa-sistemak eta 
-prozesuak identifikatzea. 
EI3.6 Landa-ostatuaren egoera ekonomiko-finantzarioari buruzko datu eguneratuak emateko egokiak diren 
informazioa antolatzeko sistemak konparatzea eta aplikatzea. 
EI3.7 Metodo errazak aplikatzea, ematen diren zerbitzuen kalitatea kudeatzeko eta kontrolatzeko. 

A4: Landa-ostatuaren administrazioa eta kontabilitatea kudeatzeko eta kontrolatzeko beharrezko ekipo eta programa 
informatikoak bereiztea eta erabiltzea. 

EI4.1 Baliabide informatikoen beharra izan dezaketen lanak, landa-ostatuko jardueraren administrazioa kudeatzekoak 
eta kontrolatzekoak, identifikatzea. 
EI4.2 Landa-ostatuaren administrazioa kudeatzeko erabiltzaile-aplikazioen oinarrizko funtzio eta prozedurak 
identifikatzea. 
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EI4.3 Aplikazio informatikoak zehaztutako espezifikazioei jarraikiz instalatzea eta erabiltzea. 
EI4.4 Landa-ostatuko jarduerarako informazio-iturri gisa eta kudeatzeko bide gisa Internetek dituen funtzioak 
identifikatzea. 
EI4.5 Internet eta posta elektronikoa erabiltzea landa-ostatuko ustezko jardueretarako informazio-iturri gisa eta mota 
horretako ostatuen administrazioa kudeatzeko eta kontrolatzeko komunikazio-bide gisa. 
EI4.6 Landa-ostatuko administrazioa kudeatzeko eta kontrolatzeko bide gisa webguneak eta Internet bidez erreserbak 
egiteko bideak erabiltzen direla simulatzea. 

 
Edukiak: 

1. Landa-ostatuetako erosketa, hornikuntza eta kontsumo- eta kostu-kontrola.  
- Elementu hauen erosketa: 

• Ostatuak behar bezala funtzionatzeko beharrezko altzariak eta ekipoa. 

• Ostatu-eskaintzarako beharrezko produktuak. 

• Gastronomia-eskaintzarako beharrezko produktuak. 

• Produktu- eta hornitzaile-fitxak, zeinak produktuaren ezaugarriak eta hornitzailearen datuak identifikatzen 
baitituzte. 

- Elementu hauen kontsumo- eta kostu-kontrola: 

• Energia eta ura. 

• Instalazioen mantentze-lanak eta konponketa. 

• Kasu bakoitzeko elementuak birjartzea. 
- Lehengaiekin eta sukaldaritza-prestakinekin lotutako gastuak. 

2. Landa-ostatuko jarduerako kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa. 
- Zerbitzuen ekoizpenaren kudeaketa.  
- Eskaintzen diren zerbitzuen kontrola, sustapena eta gauzatzea. 
- Produktu berrien garapena. 
- Baliabideen prezioari eragiteko aukerak. 

3. Biltegiaren kudeaketa. 
- Izakinak fisikoki kontatzeko sistema. 

• Falta diren izakin beharrezko eta ohikoak detektatzea. 

• Dagoeneko erabiltzen ez diren gehiegizko izakinak detektatzea. 
- Gutxieneko stocka. 

• Jarduera txikiko aldietan eskaria bermatzeko produktu bakoitzeko beharrezko kantitateak. 

• Gehiegizko kantitateak; produktu horien eskaria txikitzea komeni da. 
- Gehieneko stocka. 

• Jarduera handieneko aldietan eskaria bermatzeko produktu bakoitzeko beharrezko kantitateak. 

• Eskari handia duten produktuen kantitate urriegiak. 
- Stock-maila jarduera-eragiketen eta -aurreikuspenen planera egokitzea. 
- Izakinen balorazio ekonomikoa. 

4. Finantza- eta zerga-arloen kudeaketa. 
- Gastuen eta diru-sarreren arteko oreka. 
- Hirugarrenekiko (bereziki, finantza-erakundeekiko) zorpetzearen kontrola. 
- Finantza-gastuen kontrola (maileguak negoziatzea). 
- Inbertsioen ondorio diren diru-sarrera finantzarioen optimizazioa. 
- Egiten den jardueraren kontabilitate-erregistroaren eguneraketa eta egiazkotasuna. 
- Egoera-balantzeak (ostatuak duen aktiboa eta zor den kantitatea). 
- Administrazio publikoei ordaindu behar zaizkien zergak eta tasak. 

5. Landa-ostatuetako ostatu- eta gastronomia-eskaintzen balorazioa. 
- Ostatu-eskaintzak. 

• Eskain daitezkeen ostatu-motak. 

• Ostatu-mota bakoitzaren kategoria. 

• Ostatuaren ahalmena. 

• Ostatuaren prezioak. 

• Eskaintza eta sustapen bereziak. 
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• Ostatu-eskaintzari lotutako azpiproduktuak. (jarduera osagarriak). 
- Gastronomia-eskaintzak. 

• Lehen plateren aukera. 

• Bigarren plateren aukera. 

• Postreak (jatetxea dagoen inguruko produktu bereziak, besteak beste, frutak eta gozokiak). 

• Jardunaldi gastronomikoak. 

6. Landa-ostatuak kudeatzeko aplikazio informatikoak. 
- Elementu informatikoen hautaketa eta erosketa. 
- Ekipo informatikoaren erosketa. 

• Ordenagailu-motaren hautaketa, negozio-beharren arabera. 

• Inprimagailuen hautaketa. 

• Eskanerren hautaketa. 

• Modemaren hautaketa. 

• Faxaren hautaketa. 
- Beharrezko kudeaketa-programen hautaketa: 

• Testu-prozesamenduko programak. 

• Kalkulu-orrien programak. 

• Datu-baseen programak. 

• Grafiko-programak. 

• Posta elektronikoa. 

• Birusen kontrako softwarea. 
- Legezko programen erosketa. 
- Landa-ostatuaren administrazioa eta kontabilitatea kudeatzeko programa espezifikoak.  

 
 
1.3. prestakuntza-atala 
LANDA-OSTATUAREN SUSTAPENA ETA MERKATURATZEA 
 
Kodea: UF0686 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB7 eta LB8 lanbide-burutzapenekin, landa-ostatuaren 

sustapenari eta kudeaketari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Landa-ostatuetarako egokiak diren teknika komertzialak, salmentak sustatzeko teknikak eta negoziazio-teknikak 
erabiltzea eta enpresa-helburuak lortzeko zenbateko garrantzia duten kalkulatzea. 

EI1.1 Landa-ostatuko eskariaren segmentuak definitzea eta eskaria osatzen duten elementuak identifikatu ahal 
izateko informazio-iturriak ezagutzea. 
EI1.2 Merkaturatze-kasu praktikoetan, gaur egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen fitxategiak sortzea, haietan 
salmentak sustatzeko eta bestelako marketin-ekintzetarako garrantzizkoak diren datuak sartzeko aukera utziz. 
EI1.3 Merkaturatze-kasu praktikoetan, landa-ostatu jakin batzuek ematen dituzten zerbitzuen bereizgarriak 
identifikatzea eta konparazioak egitea gisa bereko inguruko beste eskaintzekiko alde positiboak edo negatiboak 
ondorioztatzeko. 
EI1.4 Salmentak sustatzeko teknikak deskribatzea eta sustapen-ekintzetarako eta haien euskarrietarako 
(kronogramak, bisita-txartelak, argumentu-sortak eta abar) ideia eta kontzeptuen proposamenak argudiatzea. 
EI1.5 Landa-ostatuetako bezeroak leialtzeko teknikak eta elementuak identifikatzea. 
EI1.6 Banaketa-kanalen funtzioak azaltzea eta landa-turismo motak eta haren banaketa-moduak desberdintzea. 
EI1.7 Negoziazio-teknika errazak deskribatzea, eta ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten egoeretan 
aplikatzea. 
EI1.8 Landa-ostatuetan erabil daitezkeen merchangising-teknika errazak ezagutzea eta deskribatzea. 
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EI1.9 Sustapen-ekintzen proposamen pertsonalak formulatzean eta garatzean, sormenez eta irudimenez jardutea. 

A2: Landa-ostatuak sustatzeko eta merkaturatzeko beharrezko ekipo eta programa informatikoak bereiztea eta erabiltzea. 
EI2.1 Baliabide informatikoen beharra izan dezaketen lanak, landa-ostatuak sustatzeko eta merkaturatzekoak, 
identifikatzea. 
EI2.2 Landa-ostatuak sustatzeko eta merkaturatzeko erabiltzaile-aplikazioen oinarrizko funtzio eta prozedurak 
identifikatzea. 
EI2.3 Aplikazio informatikoak zehaztutako espezifikazioei jarraikiz instalatzea eta erabiltzea. 
EI2.4 Landa-ostatuko jarduerarako informazio-iturri gisa eta kudeatzeko bide gisa Internetek dituen funtzioak 
identifikatzea. 
EI2.5 Internet eta posta elektronikoa erabiltzea landa-ostatuko ustezko jardueretarako informazio-iturri gisa eta mota 
horretako ostatuak sustatzeko eta merkaturatzeko komunikazio-bide gisa. 
EI4.6 Landa-ostatua sustatzeko eta merkaturatzeko bide gisa webguneak eta Internet bidez erreserbak egiteko bideak 
erabiltzen direla simulatzea. 

 
Edukiak: 

1. Merkataritza-kudeaketa. 
- Merkataritza-kudeaketa ona egiteko oinarrizko irizpideak. 

• Merkatua aldizka aztertzea. 

• Enpresaren merkataritza-politikan zorroztasun oro saihestea. 

• Merkatuaren seinaleei erantzuteko azkartasuna. 

• Bezeroei inkestak egitea alderdi hauei buruz: bezeroaren ezaugarriak, zerbitzuaren indarguneak eta 
zerbitzua hobetzeko aukerak. 

- Merkataritza-politikak kudeatzea. 

• Kalitateari egokitutako prezio-politika. 

• Kalitateko produktua definitzeko aukera emango duen produktu- edo zerbitzu-politika. 

• Bezeroak leialtzeko eta hala bezero berriak egiteko produktu-banaketako politika. 

• Komunikazio-politika: Sustapenak, jardunaldi gastronomikoak, kirol-lehiaketak eta antzekoak antolatzea, 
herrietako jaiak edo jai kultural eta erlijiosoak aprobetxatuz. 

2. Landa-ostatuko zerbitzua merkaturatzea. 
- Eskaintza turistikoa zerbitzu gisa. 

• Definizioa.  

• Zerbitzuak eta produktuak desberdintzen dituzten ezaugarriak: 

• Zerbitzuaren bezeroaren ezaugarriak. 

• Bezeroak ordaintzen duena baino zerbitzu hobea jasotzen duela uste izateko moduan diseinatzea eta 
baloratzea zerbitzua. 

- Marketin -plana 

• Ezaugarriak. 

• Abantailak. 

• Etapak. 
- Marketin bateratua (Marketin Mixa) 

• Marketin Mixaren definizioa. 

• Marketin-politikak batera aplikatzeak dituen efektuak. 

• Marketin bateratuko politika bakoitzaren garrantzia baloratzea. 
- Zerbitzuaren eskaintza komunikatzea eta zabaltzea. 

• Publizitatea. 

o Kontzeptua.  

o Ezaugarriak. 

o Kostu ekonomikoa. 

o Publizitate-baliabideak. 

o Publizitate-euskarriak.  

o Publizitate-motak. 

• Salmenta-promozioak. 

o Kontzeptua. 

o Helburuak.  
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o Teknikak. 

• Harreman publikoak. 

• Zabaltzeko beste bide batzuk. 

3. Landa-ostatua sustatzeko eta merkaturatzeko aplikazio informatikoak. 
- Informazio- eta hedapen-bideak.  

• Internet. 

• Posta elektronikoa. 
- Landa-ostatuko webguneetako edukiak.  

• Zerbitzuak.  

• Prezioak. 

• Ahalmena. 

• Irekialdia. 

• Erreserbak egiteko bide informatizatuak. 

• Ostatuko jarduera osagarrien eskaintza. 

• Inguruaren ezaugarriak.  

 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HARRERA ETA BEZEROARENTZAKO ARRETA LANDA- ETA/EDO 
NATURA-INGURUNEETAKO OSTATUETAN 
 

Kodea: MF1043_2  

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1043_2 Harrera-zerbitzua kudeatzea eta ematea landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan.  
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan ohikoak diren erreserba- eta harrera-prozesuak deskribatzea, 
horretarako prozedura eta eragiketa egokienak eginez. 

EI1.1 Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan ohikoak diren harrerako helburu, zerbitzu, funtzio eta 
eginkizunak deskribatzea. 
EI1.2 Harrera antolatzeko moduak identifikatzea, landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatu-motaren arabera. 
EI1.3 Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan erreserbak egiteko iturriak identifikatzea eta haien prozedurak 
deskribatzea. 
EI1.4 Erreserbetan sortutako dokumentazioa identifikatzea, ondoren erabiltzeko eta artxibatzeko.  
EI1.5 Harreran sortutako informazioa lortzeko, artxibatzeko eta hedatzeko metodoak deskribatzea eta 
konfidentzialtasun-maila egokia justifikatzea. 
EI1.6 Bezero bat landa- eta/edo natura-inguruneko ostatu batean sartzeko, egoteko eta irteteko faseei aplikatzeko 
prozedurak bereiztea. 
EI1.7 Zerbitzuak sortzeko eta emateko prozesu orotan azkar eta zehaztasunez jardutearen garrantzia argudiatzea, 
bezero edo erabiltzaileek kalitatea hautemateko ikuspuntutik. 
EI1.8 Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan ohikoak diren erreserba- eta harrera-prozesuak egiteko kasu 
praktikoetan: 

- Bezero baten erreserbatze-, sartze-, egote- eta irtete-faseetako eragiketak egitea, ostatu-motaren 

arabera. 

- Harrerako informazioa kudeatzeko prozedurak aplikatzea, aplikazio informatiko espezifikoak erabiliz. 

A2: Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan ohikoak diren zerbitzuen fakturazioko eta kobrantzen kudeaketako 
prozesuak deskribatzea, horretarako prozedura eta eragiketa egokienak eginez. 
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EI2.1 Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan ohikoak diren legezko ordainketa-bideak azaltzea. 
EI2.2 Ostatatze- eta erreserba-kontratuei aplikatu beharreko araudia identifikatzea eta interpretatzea. 
EI2.3 Kreditu-politikan eragina duten aldagaiak ezagutzea, balizko arriskuak kontuan izanik. 
EI2.4 Zerbitzuak fakturatzeko eta kobrantzak kudeatzeko kasu praktikoetan: 

- Fakturatzeko eta kobratzeko eragiketak egitea, egonaldiaren eta kontsumitutako zerbitzuen datuak 

abiapuntu izanik. 

- Kudeaketa-txostenak aurkeztea, eta espero ziren emaitzetako desbideratzeen jatorria justifikatzea, 

proposatutako neurri zuzentzaileak argudiatuz. 
EI2.5 Fakturatzeko eta kobratzeko prozesuetan erantzukizun- eta zintzotasun-maila handiarekin esku hartzeko 
beharra argudiatzea. 

A3: Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetako bezeroekin komunikatzeko eta bezeroei arreta emateko erabili ohi 
diren teknikak eta trebetasunak aplikatzea, bezeroen itxaropenak gogobetetzeko eta etorkizuneko egonaldiak gauzatzeko. 

EI3.1 Komunikazio-tekniken eta -trebetasunen erabilera establezimenduetan arreta eta informazioa emateko 
egoerarik ohikoenekin lotzea. 
EI3.2 Establezimendu horietan ohikoak diren kexak eta erreklamazioak formulatzean gatazkak konpontzeko egoeren 
adibideak ematea.  
EI3.3 Bezeroei harrera egiteko, agurtzeko eta arreta emateko prozesuak deskribatzea, eta bezero edo erabiltzailearen 
gogobetetasuna lortzeko funtsezko faktoreak eta etapak identifikatzea. 
EI3.4 Landa- eta/edo natura-inguruneetako zerbitzuen, baliabideen, meteorologiaren azpiegituren eta turismo-
produktuen ezaugarriak identifikatzea eta deskribatzea, haiei buruzko informazio orokorra emateko eta inguruko 
turismo-garapenean duten inpaktua baloratzeko. 
EI3.5 Simulazio praktikoetan, establezimenduko harreratik bezeroari arreta eta informazioa ematea eskatuko duten 
egoeretarako komunikazio-trebetasun eta -teknika egokiak aplikatzea. 
EI3.6 Argumentatzea bezero edo erabiltzaile izan litezkeenei kortesiaz eta adeitasunez arreta eman behar zaiela, 
haien ohiturak, gustuak eta informazio-premiak asetzen saiatuz, haien kexei adeitasunez eta diskrezioz erantzunez, 
eta zerbitzua ematen duen establezimenduaren irudi ona sustatuz. 
EI1.6 Langileek kalitatea hobetzen parte hartu beharra justifikatzea, emaitza hobeak lortzen laguntzen duen eta 
zerbitzu turistikoen erabiltzaileen gogobetetasuna areagotzen duen faktore gisa. 
 

Edukiak: 

1. Komunikazioa ostalaritzan eta turismoan 
- Bezeroarentzako arretako komunikazio optimoa.  

• Komunikazioa eragozten duten oztopoak.  

• Egoera zailetan eraginkortasunez komunikatzea.  

• Ahozko hizkuntza: erabili eta saihestu beharreko hitzak eta esapideak.  

• Hizkuntza ez-ahozkoa: keinu, aurpegi eta aho bidezko adierazpenak.  

• Egoera zailen aurreko jarrerak.  

• Autokontrola.  

• Asertibitatea.  

• Ariketak eta kasu praktikoak. 
- Komunikazio-teknikak eta eskari-mota ohikoenak lotzea. 
- Komunikazio-arazoak konpontzea. 
- Telefono bidezko eta bide telematiko bidezko komunikazioaren ezaugarriak aztertzea. 

2. Harrera landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan  
- Harrera-saila. 

• Sailaren helburuak, funtzioak eta zereginak. 

• Egitura fisikoaren, antolamendukoaren eta funtzionalaren planteamendua. 

• Harrera-sailaren eta hoteleko beste sail batzuen arteko erlazioen deskribapena. 
- Harrerako zerbitzugintza. 

• Bezeroen egonaldiak irauten duen bitartean egiten diren eragiketak eta ematen diren zerbitzuak 
deskribatzea: 

o Dokumentazioa identifikatzea eta diseinatzea. 

o Atzerriko monetarekin eragiketak egitea. 

• Harrerako gaueko zerbitzua aztertzea. 
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• Erreserba duten eta ez duten bezeroen eta taldean datozen bezeroen erregistro- eta sarrera-eragiketak 
egitea, baita iritsiera prestatzeko jarduerak ere.  

• Harrera kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. 

3. Erreserba-kudeaketa landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan 
- Alderdi orokorrak:  

• Erreserben egoeraren tratamendua eta analisia. 

• Erreserbak berresteko, aldatzeko eta ezeztatzeko prozedurak. 

• Erreserbak kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. 

• Txostenak edo zerrendak prestatzea. Rooming list delakoa. 

• Erreserbei buruzko legeria. Gainerreserba. 
- Erreserbetako salmenta-teknikak.  

• Hasierako harremaneko tratamendua. 

• Bezeroaren beharren azterketa. 

• Produktua modu eraginkorrean azaltzeko argudioak. Bezeroen motibazioen arabera. 

• Bezeroaren erresistentziak nola gainditu. 

• Eragiketa ixtea: bezeroaren konpromisoa nola lortu. 

• Salmenta pertsonalizatua. 

4. Harrera-saileko informazioaren kudeaketa. 
- Barne-zirkuituak. 

• Harrerako berezko dokumentuen legezkotasuna eta egokitasuna egiaztatzea. 

• Harrera-sailaren dokumentazio espezifikoa formalizatzea eta diseinatzea. 

• Okupazio-aurreikuspenak egitea aplikazio informatikoen bitartez. 

• Bezeroen kontuen egoera lortzea aplikazio informatikoen bitartez. 
- Kanpo-zirkuituak. 

• Bezeroen erreklamazioak bideratzeko eta kudeatzeko txostenak egitea. 

• Aplikazio informatiko espezifikoetan datuak sartzea eta erregistratzea, segurtasun-, konfidentzialtasun- eta 
integritate-irizpideak kontuan izanik. 

• Indarrean dagoen legeriaren arabera establezimenduko bezeroei eskatu beharreko dokumentazioa 
eskatzea. 

- Harreran egindako eragiketen ondoriozko dokumentazioa. 

• Sortutako informazioa lortzea, artxibatzea eta hedatzea. 

• Erreserba-plangintzak egitea aplikazio informatikoen bitartez. 

5. Ostatuko zerbitzuen fakturazioa eta kobratzea. 
- Ordaintzeko bideak eta bide horiek aplikatzeko moduak. 
- Bezeroei zerbitzuak eskuz edo prozedura informatizatu bidez fakturatzeko eta kobratzeko eragiketak (eskudirutan 

zein kreditu moduan).  
- Eguneroko itxiera.  

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
JATETXE-ARLOA LANDA- ETA/EDO NATURA-INGURUNEETAKO 
OSTATUETAN 
 

Kodea: MF1044_2  

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1044_2 Gosariak, sukaldaritza-elaborazio errazak eta tokiko plater adierazgarriak prestatzea eta zerbitzatzea. 

Iraupena: 120 ordu 
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3.1. prestakuntza-atala 
GASTRONOMIA-KUDEAKETA LANDA- ETA/EDO NATURA-INGURUNEETAKO 
OSTATUETAN 
 
Kodea: UF0687 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Natura- eta landa-inguruneetako ostatuetako eskaintza gastronomiko errazak definitzea. 
EI1.1 Elikagai-taldeak identifikatzea eta haien ekarpen nutritiboak azaltzea. 
EI1.2 Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetako eskaintza gastronomikoak deskribatzea, haien osagaiak, 
ezaugarriak eta kategoria adieraziz. 
EI1.3 Landa- eta/edo natura-ingurune jakinetako ostatuetako eskaintza gastronomiko errazak definitzeko kasu 
praktikoetan: 

- Eskaintza gastronomiko errazak prestatzeko kontuan hartu behar diren faktore dietetiko nahiz 

ekonomikoen eta aukerari nahiz gustuei dagozkien faktoreen aldagaiak identifikatzea. 

- Eskaintza dietetikoki orekatuak, askotarikoak eta kalitatekoak osatzea, eta modu eta termino egokietan 

eta ezarritako helburu ekonomikoekin dat etorriz aurkeztea. 

- Ostatuko eskaintza gastronomikoak aurkezteko proposamen pertsonalak formulatzean eta garatzean, 

sormenez eta irudimenez jardutea. 

A2: Maiz erabiltzen diren lehengaien ezaugarriak adieraztea, barietateak, kualitateak eta berezitasunak deskribatuz, eta 
lehengaiak prestatzeko edo kontserbatzeko prozesuan aintzat hartu beharreko sukaldaritza-faktoreak identifikatzea. 

EI2.1 Askotan erabiltzen diren lehengaiak identifikatzea, eta haien ezaugarri fisikoak —hala nola forma, kolorea eta 
tamaina—, kualitate gastronomikoak edo oinarrizko sukaldaritza-aplikazioak eta aurreelaboratzeko eta kontserbatzeko 
beharrak deskribatzea. 
EI2.2 Sukaldaritzako lehengaiak aurkezteko eta merkaturatzeko ohiko moduak deskribatzea, eta lehengaien 
kalitateak, ezaugarriak eta leheneratzeko eta kontserbatzeko beharrak adieraztea. 
EI2.3 Sukaldaritzako lehengaiak kontserbatzeko leku egokiak eta lehengaiak leheneratzeko teknikak identifikatzea. 
EI2.4 Inguruko eskaintza gastronomiko erraz eta tipikoetatik abiatuta eta behar diren datuak izanik: 

- Lehengaien behar kuantitatiboak eta kualitatiboak hautematea. 

- Erabiliko den jeneroaren kalitate-mailak zehaztea. 

- Erabiliko den jenerorako espezifikazio teknikoko fitxak formalizatzea. 

A3: Sukaldaritza-elaborazio errazak prestatzeko oinarrizko hornikuntza osatzen duten ekipoak, makinak eta tresnak haien 
aplikazioen arabera erabiltzea, errendimendu ezin hobea lortzeko. 

EI3.1 Sukaldaritza-elaborazio errazak prestatzeko erabili ohi diren ekipo, makina eta tresnak identifikatzea, hauek 
azalduz: funtzioak; erabilera-arauak; lortzen diren emaitza kuantitatiboak eta kualitatiboak; manipulazioari lotutako 
arriskuak eta erabilerako mantentze-lanak. 
EI3.2 Jenero- eta elaborazio-motaren, jasotako argibideen eta ekoizpen-bolumenaren arabera, tresna, erreminta, 
ekipo eta makinak erabiltzea justifikatzea. 
EI3.3 Sukaldaritza-elaborazio errazak prestatzeko erabili ohi diren ekipo, makina eta tresnen erabilerako mantentze-
lanak egitea, jasotako jarraibideen arabera. 
EI3.4 Ekipoak, makinak eta tresnak erabiltzeko arauak aplikatzea, arriskuak saihesteko eta aurrez finkatutako 
emaitzak lortzeko ezarritako prozedurei jarraituz. 
EI3.5 Ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa argudiatzea, eta prozesuan erabilitako baliabideei ahalik eta 
etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz. 

A4: Gosariak, sukaldaritza-elaborazio errazak eta tokiko plater adierazgarriak produktuaren definizioaren arabera prestatzea 
eta aurkeztea, dagozkien elaborazio-arauak aplikatuz.  

EI4.1 Landa- eta/edo natura-inguruneko ostatu bat ustiatzeko kasu praktiko batean, gosariak, sukaldaritza-elaborazio 
errazak eta tokiko plater adierazgarriak eskaintzeko behar den jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak egitea. 
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EI4.2 Gosariak, sukaldaritza-elaborazio errazak eta tokiko plater adierazgarriak jasotako informazioa abiapuntutzat 
harturik, prozedura egokiei jarraituz eta elikagaiak manipulatzeko arauak betez elaboratzeko eta aurkezteko teknikak 
aplikatzea. 

A5: Elikagaiak leheneratzeko, kontserbatzeko eta ontziratzeko metodoak aplikatzea. 
EI5.1 Sukaldaritzako lehengaiak, aurreelaborazioak eta elaborazioak biltegiratzeko, leheneratzeko, kontserbatzeko 
edo ontziratzeko toki eta metodoak justifikatzea, esleitutako helburuko funtzioa edo kontsumoa, izaeraren ondoriozko 
ezaugarriak eta araudi higieniko-sanitarioa aintzat hartuz. 
EI5.2 Sukaldaritzako lehengaiak, artisau-produktu gastronomikoak, aurreelaborazioak eta elaborazioak 
leheneratzeko, kontserbatzeko eta ontziratzeko eragiketak egitea, haien egoera eta hautatutako metodo eta ekipoak 
aintzat hartuta eta jasotako argibideak eta araudi higieniko-sanitarioa betez. 

A6: Dekorazio errazak diseinatzea eta egitea jenero eta produktu gastronomikoekin, teknika grafiko errazak eta dekorazio-
teknikak aplikatuz. 

EI6.1 Dekorazio-motiboetatik abiatuta, dekoratzeko moduak pentsatzea eta kasu bakoitzerako teknika egokia 
aukeratzea. 
EI6.2 Bozetoak edo modelo grafikoak egiteko teknika grafiko errazak erabiltzea. 
EI6.3 Diseinuko aldaketak hautematea, tamaina, erabiliko diren lehengaiak, forma, kolorea eta beste alderdi batzuk 
aintzat hartuta. 
EI6.4 Bozetoak edo modelo grafikoak behar diren teknikak aplikatuz egitea. 
EI6.5 Bozeto eta modelo grafikoetatik abiatuta, dekorazioak egitea. 
EI6.6 Dekorazioak diseinatzean, sentikortasun eta gustu artistikoa erakustea. 

 
Edukiak: 

1. Elikadura-lehengaiak. 
- Definizioa. 
- Motak eta ezaugarriak. 

• Haragiak. (behi-, ardi-, ahuntz-, zaldi-, untxi- nahiz txerri-azienden haragia eta hegaztikiak nahiz ehizakiak) 

• Arrainak. (ur gazi eta gezetako arrainak eta arrain-haztegietakoak) 

• Itsaskiak (molusku eta krustazeoak) 

• Ortuariak (negukoak eta udakoak) 

• Barazkiak (negukoak eta udakoak) 

• Frutak (ureztatuak eta lehorrekoak) 

• Olioak (oliba-olioa eta soja-olioa) 

• Ozpinak (azidoak eta baltsamikoak) 

• Gatzak (itsasoko uretik eta iturburu gazietatik lortutakoa)  

• Belar usaintsuzko ongailuak. 

• Ardoak (beltzak, zuriak eta gorriak) 

2. Natura- eta landa-inguruneetako eskaintza gastronomikoak.  
- Eskaintza gastronomikoen elementuen eta aldagaien definizioa. 
- Hoteletako eta hoteletatik kanpoko eskaintza gastronomikoak. 
- Eskaintzen plangintza eta diseinua: 

• Menua. 

• Karta. 

• Oturuntzak. 

• Beste zenbait ekitaldi. 
- Hornikuntza-beharrak kalkulatzea eskaintzak prestatzeko. 

3. Oinarrizko sukaldaritza-teknikak.  
- Barazki, egoskari lehor, pasta, arroz eta arrautzentzako aplikazio anitzeko oinarrizko saldak, oinarriak eta 

oinarrizko prestakinak. 
- Barazkiak kozinatzeko teknikak. 

• Labean, parrillan edo plantxan erretzea. 

• Oliotan frijitzea. 

• Oliotan eta gurinetan salteatzea. 

• Lurrunetan irakitea eta egostea. 
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• Txingarretan egitea. 
- Egoskari lehorrak kozinatzeko teknikak. 

• Egosi aurreko lanak. 

• Egoskarien egosketan urak duen garrantzia. 

• Egoskariaren barietatearen arabera kontuan izan beharreko beste faktore batzuk. 
- Pasta eta arroza kozinatzeko teknikak. 

• Pasta egostea. Egosketa-puntua. Pasta-motaren eta formatuaren araberako iraupena. 

• Arroza egostea. Hainbat prozedura. Egosketa-puntua. Arroz-motaren eta egosketa-metodoaren egokitasuna.  

• Barazki, egoskari, pasta, arroz eta arrautzekin egindako oinarrizko platerak. 

• Barazkiekin egiten diren plater eta goarnizio hotzak eta beroak. Osagarri gisa erabiltzeko saltsarik egokienak. 

• Egoskari lehorren oinarrizko platerak. Egoskari-potajeak, -kremak eta -zopak. 

• Oinarrizko pasta- eta arroz-plater hedatuenak. Pastak eta saltsak egokitzea. 

• Arrautza-plater oinarrizkoak. 

• Barazki, egoskari, pasta, arroz eta arrautzekin egindako oinarrizko entsaladak eta prestakin hotzak. 

• Arraiekin, krustazeoekin eta moluskuekin egindako oinarrizko platerak. 

• Arrain, krustazeo eta moluskuekin egiten diren oinarrizko saldak, oinarriak eta oinarrizko prestakinak. 
- Arraina, krustazeoak eta moluskuak kozinatzeko teknikak. 

• Haragi, hegazti, ehizaki eta barrukiekin prestatutako oinarrizko platerak. 
- Haragi, hegazti eta ehizakiekin egiten diren oinarrizko saldak, oinarriak eta oinarrizko prestakinak. 
- Haragiak, hegaztiak, ehizakiak eta barrukiak kozinatzeko teknikak. 
- Postregintzako oinarrizko elaborazioak eta oinarrizko postreak. 

• Lehengaiak. 

• Postregintzako aplikazio anitzeko oinarrizko prestakinak. 

• Postregintzako aplikazio anitzeko oinarrizko prestakinak eta oinarrizko postreak elaboratzeko erabiltzen diren 
sukaldaritza-teknikak. 

• Oinarrizko postreak. 

4. Janarien aurkezpena eta dekorazioa. 
- Barazki, egoskari, pasta, arroz eta arrautzekin egindako platerak. 

• Kontuan izan behar diren faktoreak. 

• Erretiluan eta platerean muntatzea. Beste ontzi batzuk. 

• Horrelako plateretako apaingarri eta osagarri adierazgarrienak. 
- Arrain, krustazeo eta moluskuekin egindako platerak. 

• Kontuan izan behar diren faktoreak. 

• Erretiluan eta platerean muntatzea. Beste ontzi batzuk. 

• Horrelako plateretako apaingarri eta osagarri adierazgarrienak. 
- Haragi, hegazti, ehizaki eta barrukiekin egindako platerak. 

• Erretiluan edo platerean muntatzea eta aurkeztea. 

• Plateraren kolorea, edukiaren arabera. 
- Postregintza eta postreak. 

• Dekorazio-teknikak eta tresna egokienak. 

• Kremak, txokolateak eta beste zenbait produktu. 

• Frutak aurkezteko moduak. 

5. Gosarien prestaketa. 
- Kafe-motak eta kafea prestatzeko moduak. 
- Esnea eta esnekiak. 
- Infusio-motak eta infusioak prestatzeko moduak. 
- Edulkoratzaileak. 
- Frutak. Aurkezteko moduak. 
- Zuku-motak. 
- Ogi-motak eta haiek aurkezteko moduak. 
- Gozokiak. 
- Olioak, gurinak eta margarinak. 

6. Ekipoak, makinak eta tresnak. 
- Barazkiak eta perretxikoak aurreelaboratzeko erabiltzen direnak. 
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• Ezaugarrien, funtzioen eta aplikazioen araberako sailkapena eta deskribapena. 

• Kokalekua eta banaketa, sukaldeko instalazioetan.  
- Arrainak, krustazeoak eta moluskuak aurreelaboratzeko erabiltzen direnak. 

• Ezaugarrien, funtzioen eta aplikazioen araberako sailkapena eta deskribapena. 

• Kokalekua eta banaketa, sukaldeko instalazioetan. 
- Haragiak, hegaztiak, ehizakiak eta barrukiak aurreelaboratzeko erabiltzen direnak. 

• Ezaugarrien, funtzioen eta aplikazioen araberako sailkapena eta deskribapena. 

• Kokalekua eta banaketa, sukaldeko instalazioetan. 
- Barazkiekin, egoskari lehorrekin, pastekin, arrozekin eta arrautzekin egiten diren oinarrizko elaborazioak eta 

oinarrizko platerak prestatzeko erabiltzen direnak. 

• Ezaugarrien, funtzioen eta aplikazioen araberako sailkapena eta deskribapena. 

• Kokalekua eta banaketa, sukaldeko instalazioetan. 

7. Elikagaien leheneratzea, kontserbazioa eta aurkezteko modu komertziala, landa- eta/edo 
natura-inguruneetako ostatuetan 

- Leheneratzea eta kontserbazioa. 

• Leheneratzeko eta kontserbatzeko beharren identifikazioa. 

• Oinarrizko sistemak eta metodoak: 

• Elikagaiak leheneratzeko eta kontserbatzeko sukaldaritza-ekipo egokiak erabiltzea. 
- Artisau-produktu gastronomikoak aurkezteko modu komertziala. 

• Aurkezteko modu komertzialen beharrak identifikatzea. 

• Tokiko gastronomiako plateretan erabiltzen diren nekazaritza- eta/edo abeltzaintza-produktuen sustapena. 

• Inguruko plater tipikoen sustapena. 

• Landa- eta/edo natura-inguruneetan kokatuta dagoen ostatu jakin bateko sukaldaritzaren sustapena. 

• Sor-marka duten tokiko produktuen sustapena. 
- Aurkezpen-motak. 

• Produktu jakin baten dastaketa. 

• Zenbait produkturen dastaketa. 

• (Tokiko edo eskualdeko) gastronomia-jardunaldia eta/edo astea. 

• Sustapen-produktuak saltzeko erakustokiak.   

 
 
3.2. prestakuntza-atala 
JATETXE-ARLOKO ZERBITZUA LANDA- ETA/EDO NATURA-INGURUNEETAKO 
OSTATUETAN  
 
Kodea: UF0688 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elikagaiak eta edariak jangelan zerbitzatzeko prozesua egitea, ostatu-motaren eta/edo -kategoriaren arabera teknika 
egokienak erabiliz. 

EI1.1 Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan gehien erabiltzen diren teknikak identifikatzea, haien 
ezaugarriak, abantailak eta desabantailak azaltzea eta ostatu-motaren arabera egokiak direla justifikatzea. 
EI1.2 Zenbait landa- eta/edo natura-ingurunetako plater adierazgarrienak deskribatzea. 
EI1.3 Lan-plan edo -behar jakinen arabera: 

- Bezeroei harrera egiteko eta arreta emateko prozesua deskribatzea eta simulatzea. 

- Ostatuan elikagaiak, edariak eta osagarriak saltzeko prozesua deskribatzea eta simulatzea. 

- Eskaintza gastronomiko jakin baten konposizioa modu erakargarrian deskribatzea. 

- Zerbitzatzeko beharrezko ekipoak eta tresnak hautatzea eta erabiltzea. 
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- Jangelan elikagaiak, edariak eta osagarriak zerbitzatzea, ahalik eta azkarren eta eraginkorren, eta 

bezeroaren aurrean egiten den prozesu honek eskatzen duen estiloaz eta dotoreziaz. 

- Bezeroa agurtzea edo agurtzen dela simulatzea, definitutako prozedurak eta komunikazio-teknika 

egokiak erabiliz. 

 
Edukiak: 

1. Bezeroarentzako 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. 
- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa: Espainian eta Europar Batasunean aplikatzeko araudia. 

2. Komunikazioa jatetxe-arloan. 
- Hitzezko komunikazioa: mezu laguntzaileak. 
- Komunikazio ez-hitzezkoa:  

• keinuak, 

• ikus-kontaktua, 

• irribarrearen balioa. 
- Idatzizko komunikazioa. 
- Komunikazioaren oztopoak. 
- Telefono bidezko komunikazioa. 

3. Salmenta jatetxe-arloan 
- Salmentako funtsezko faktoreak.  

• Langileak. 

• Produktua. 

• Bezeroa. 
- Saltzeko teknikak. Edari eta janarientzako merchandisinga. 
- Salmenta-faseak: 

• saldu aurrekoa, 

• salmenta, 
- saldu ostekoa. 

4. Elikagaiak eta edariak zerbitzatzea landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan  
- Instalazioen muntaketa eta seinalizazioa. 
- Dekorazioa eta giropena jartzea. 
- Makinak eta ekipoak prest jartzea. 
- Informazio gastronomikoa. 

• Terminologia. 



 
 

Landa-ostatua 

 

 
 

 

39 

• Eskualdeko eta ostatua dagoen tokiko sukaldaritza. 

• Iradokizunak. 
- Janari eta edariak zerbitzatzea. 

• Zerbitzu-motak. 

o Prozesuak. 

o Jarduteko arau orokorrak. 

o Zerbitzatzeko teknikak. 
- Eskaerak deskribatzea, aplikatzea eta formalizatzea. 
- Zerbitzuaren segimendua. 
- Mahaiko protokoloaren eta portaeraren oinarrizko arauak. 
- Janari eta edarien zerbitzu ostekoa. 

• Zerbitzu osteko motak. 

o Prozesuak.  

o Jarduteko arau orokorrak. 

o Teknikak.  
- Instalazioen eta ekipamenduen ikuskapena.   

 
 

4. prestakuntza-modulua:  
MANTENTZE-LANAK ETA GARBIKETA LANDA-OSTATUETAN 

 

Kodea: MF1045_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1045_2. Landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetako guneak, 

instalazioak eta hornidura erabiltzeko kondizio onetan daudela eta haien mantentze-lanak egiten direla ziurtatzea. 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazio, logela eta beste gelak erabiltzeko kondizioak eta haien mantentze-lanak egiteko beharrak landa-ostatu 
motekin eta eskaintzen diren zerbitzuekin lotzea. 

EI1.1 Zer mantentze-lan egin behar diren identifikatzea, landa-ostatu motaren, haren ahalmenaren, kategoriaren eta 
kokapenaren eta eskaintzen diren zerbitzuen arabera. 
EI1.2 Landa-ostatuko establezimenduaren eremua osatzen duten zonak bereiztea eta haien funtzioak eta ezaugarriak 
adieraztea. 
EI1.3 Landa-ostatuetako instalazio, sistema, makina eta ekipoak identifikatzea. 
EI1.4 Landa-ostatuetako altzariak eta tresnak identifikatzea. 
EI1.5 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko eta prozesuan erabilitako produktuei ahalik eta etekinik 
handiena ateratzeko —beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz— konpromisoa hartzeak edo ez 
hartzeak dakartzan ondorioak argumentatzea. 

A2: Landa-ostatuko establezimenduko oinarrizko hornidura osatzen duten ekipoak, makinak eta tresnak egoera eta 
erabiltzeko kondizio onetan daudela egiaztatzea eta ziurtatzea, haien aplikazioen arabera eta errendimendu ezin hobea 
lortzeko. 

EI2.1 Landa-ostatuetako logelak eta gelak garbitzeko eta prest jartzeko ekipo, makina, erreminta eta tresnen gaineko 
azalpenak ematea: motak, maneiatzeko modua eta arriskuak. 
EI2.2 Arropa garbitzeko, lehortzeko eta lisatzeko erabili ohi diren makina-, tresna- eta erreminta-motak, haien 
maneiua, garbiketa, erabilerako mantentze-lanak eta segurtasun-arauak azaltzea. 
EI2.3 Alokairu osoko ostatuen ohiko hornidura osatzen duten ekipo, makina, erreminta eta tresnen aplikazioak, 
garbiketa eta mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.4 Landa-ostatuetako makinak eta tresnak garbitzeko eta mantentzeko kasu praktikoetan:  

- Garbitzeko eta mantentzeko beharrezko produktuak eta tresnak hautatzea. 

4 
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- Ostatatze-establezimenduak garbitzeko erabili ohi diren makinen erabilerako mantentze-lanak egitea 

(xurgagailuak, lurrun bidez garbitzeko makinak, distira emateko makinak, argizari-makinak, leuntzeko 

makinak). 

- Arropa garbitzeko, lehortzeko eta lisatzeko erabili ohi diren makinen (garbigailuak, lehorgailuak eta 

lisagailuak) erabilerako mantentze-lanak egitea. 

- Makinak, erremintak eta tresnak garbitzea. 

A3: Landa-ostatuetako logelak eta gelak garbitzeko eta prest jartzeko teknikak aplikatzea, makina eta tresna egokiak 
erabiliz. 

EI3.1 Ostatatze-establezimenduetan erabiltzen diren zoladurak, ehun-elementuak, materialak eta estaldurak 
identifikatzea eta haietako bakoitzaren ezaugarririk garrantzizkoenak deskribatzea. 
EI3.2 Gainazalak garbitzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko produktuak, desinfektatzaileak, intsektizidak eta aire-
gozagarriak identifikatzea, eta adieraztea haien osagai nagusiak, haiek erabiltzeko modu zuzena eta aplikaziorik 
ohikoenak zein diren. 
EI3.3 Ostatatze-establezimenduetan harrera egiteko zer produktu eta mihiseria erabiltzen diren jakitea. 
EI3.4 Logelak, zona nobleak eta zona komunak garbitzeko eta prest jartzeko kasu praktikoetan: 

- Beharrezko produktuak, tresnak eta makinak hautatzea. 

- Planteatutako kasurako garbiketa-teknikarik egokiena hautatzea. 

- Adierazitako ordenan eta finkatutako metodoak erabiliz garbitzea eta prest jartzea logelak eta beste 

instalazioak, eta kontuan izan beharreko funtsezko puntuak zein diren aditzera ematea. 

- Bezeroen arropa partikularra biltzeko, garbitzera bidaltzeko eta haren falta osatzeko egin beharreko 

zuzemenak eta ibilbidea deskribatzea. 
EI3.5 Bezeroek edo erabiltzaileek ahaztuta utzitako objektuak nola prozesatu zehaztea. 

A4: Altzariak eta dekorazio-elementuak garbitzeko eta haien mantentze-lanak egiteko teknikak aplikatzea, produktu eta 
tresna egokiak erabiliz. 

EI4.1 Ostatatze-establezimenduetan gehien erabiltzen diren logeletako, aretoetako, eremu publikoetako eta 
lorategietako altzari-mota bereizgarriak identifikatzea. 
EI4.2 Landa-ostatuetako establezimenduetan erabili ohi diren dekorazio-elementuak identifikatzea. 
EI4.3 Dekorazio-elementuak eta altzariak garbitzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko teknikak aplikatzea, erabil 
daitezkeen materialak eta produktuak eta kasu bakoitzerako teknikarik egokiena erabiliz. 
EI4.4 Barneko landareak eta lore- eta fruta-konposizioak mantentzea eta kontserbatzea, irizpide estetikoak, 
urtarokotasun-irizpideak eta jaiegunak kontuan izanik. 
EI4.5 Ostatatze-establezimenduetan erabiltzen diren argiztapen-motak identifikatzea, koloreek eta argiak 
pertsonengan duten eragina azalduz. 

A5: Arropa garbitzeko, xukatzeko eta lehortzeko teknikak erabiltzea, kasu bakoitzerako prozedura egokienak erabiliz, eta 
horretarako produktu, tresna eta mihiseria birjartzea eta haien mantentze-lanak egitea.  

EI5.1 Motaren eta konposizio- eta kontserbazio-eskakizunen arabera identifikatzea eta sailkatzea arropak. 
EI5.2 Arropa garbitzeko, xukatzeko eta lehortzeko programak eta prozesuak eta haien aplikazioa identifikatzea, jantzi 
horien ezaugarrien arabera. 
EI5.3 Arropa zikina manipulatzeko ekipo, makina eta tresnak erabiltzeko beharrezko babesgarriak (betaurrekoak, 
eskularruak, maskarak eta antzekoak) identifikatzea eta erabiltzea. 
EI5.4 Arropak konposizioaren eta zikin-mailaren arabera egokiak diren programa eta produktuekin garbitzea, 
tratatzea, xukatzea eta lehortzea. 
EI5.5 Produktuak, tresnak eta mihiseria mantentzea eta haien faltak osatzea, eta, hala, aldez aurretik finkatutako 
stockak betetzea eta izakinen iraungipena kontrolatzea.  

A6: Arropa lisatzeko, tolesteko eta aurkezteko teknikak deskribatzea eta erabiltzea, prozedura egokia aplikatuz eta 
finkatutako makineria erabiliz. 

EI6.1 Arropa-motaren, konposizio-eskakizunen eta lisatzeko etiketako espezifikazioen arabera identifikatzea arropak. 
EI6.2 Lisatzeko erabiltzen diren aditiboak eta gainerako produktuak deskribatzea, eta haien aplikazioak eta erabilera-
neurriak eta -arriskuak adieraztea. 
EI6.3 Arropa lisatzeko prozesuak egitea, arropa-, ehun- eta zuntz-motaren arabera eta erabil daitekeen makineriaren 
arabera. 
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Edukiak: 

1. Instalazioak, logelak eta beste gelak.  
- Landa-ostatuetako gelak. 

• Hotel-establezimenduetako eta antzekoetako logelak. 

• Ostatu berezi hauetako logelak: Aterpetxeak, mendi-aterpeak eta udalekuak. 

• Landetxeetako logelak. 
- Instalazioak. 

• Oinarrizko instalazioak. 

• Instalazio osagarriak. 

• Instalazio osagarriak.  

2. Landa-ostatuetako logelak eta beste gelak garbitzeko eta prest jartzeko teknikak. 
- Deskribapena eta aplikazioak. 

• Garbitzeko teknika espezifikoak. 

• Erabilerako mantentze-lanetarako teknikak. 

• Emaitzen kontrola. 
- Laneko baliabideak. 

• Ekipoak. 

• Makinak. 

• Tresnak eta erremintak. 
- Garbiketan erabiltzen diren produktuak: 

• Motak. 

• Aplikazioak. 

• Errendimenduak. 

• Onurak eta eragozpenak. 

3. Natura- eta landa-inguruneetako ostatuetako altzariak eta dekorazioa garbitzeko teknikak. 
- Altzariak garbitzeko teknikak. 

• Altzariak garbitzeko erabiltzen diren produktuak. 

• Produktuen ezaugarriak. 

• Erabilerak eta erabiltzeko teknikak. 
- Dekorazio-elementuak garbitzeko teknikak. 

• Dekorazio-elementuen sailkapena eta deskribapena. 

o Ezaugarrien arabera: 

o Ostatu-motaren eta -kategoriaren arabera. 

o Kokapenaren arabera. 

• Dekorazio-elementuak garbitzeko erabiltzen diren produktuak. 

o Produktuen ezaugarriak. 

o Erabilerak eta erabiltzeko teknikak.  

4. Ehun-produktuak garbitzeko teknikak. 
- Etiketak interpretatzea. 
- Ehun-produktuak sailkatzea eta deskribatzea. 

• Ehun-produktuen osagai diren materialen arabera. 

• Kolorearen arabera. 

• Beroarekiko erresistentziaren arabera. 
- Erabiltzen diren produktuak. 

• Produktuen ezaugarriak. 

• Erabilerak eta erabiltzeko teknikak. 
- Garbitzeko eta lisatzeko sailkapena. 

• Arropa garbitzeko eta lisatzeko identifikatze- eta sailkatze-teknikak erabiltzea. 

• Zenbait zuntz- eta tela-motak garbitzean eta lisatzean duten jokabidea.  
- Arropa garbitzea eta lehortzea. 

• Makinak: 

o Ezaugarriak. 

o Funtzionamendua. 
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o Erabiltzeko kontuan hartu beharrekoak. 

• Garbiketa-prozesua. 

• Garbitzeko programak eta espezifikazio baliagarriak. 
- Arropa-lisaketa. 

• Lisaketa-motak. 

• Lisatzeko eta tolesteko prozesua. 

• Lisatzearekin erlazionatutako produktuak.  

5. Arroparen biltegiratzea eta barne-banaketa  
- Biltegiratzea. 

• Garbitzeko eta lisatzeko tresnak. 

• Garbitzeko eta lisatzeko produktuak. 
- Arroparen barne-banaketa. 

• Logeletako arropa. 

• Sukaldeko eta jangelako arropa. 

• Garbiketarako arropa.  

 
 
 

5. 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. 
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- 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 
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. 
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- 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 kentzea eta arratoiak hiltzea. 
- Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak: 

• motak, sailkapena. 

• Erabilera-ezaugarri nagusiak. 

• 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.  



 
 

Landa-ostatua 

 

 
 

 

45 

- 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, egokitzapena eta araudia.  
- Larrialdi-egoerak. 

• Jarduera-, ohar- eta alarma-prozedurak. 

• Suteak. 

• Gas-ihesak. 

• Ur-ihesak edo uholdeak. 

• Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Lehen laguntza.  

 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
LANDA-OSTATUKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0143 

 
Iraupena: 40 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Landa-ostatuak turismo-ostatu gisa egokitzeko proposamenak egiten eta gauzatzen parte hartzea, lehendik egindako 
proiektu tipoak abiapuntutzat hartuz eta establezimendua diseinatzeko, birgaitzeko eta dekoratzeko ekintza eta baliabide 
bideragarriak erabiliz. 

EI1.1 Landa-ostatu bat ingurune jakin bateko arkitektura-irizpide eta -estiloen arabera egokitzea turismo-ostatu gisa. 
EI1.2 Egokitzapen hori irizpide estetikoak, ekologikoak eta ingurumenekoak aintzat hartuz egitea. 
EI1.3 Aldez aurretik erdietsitako errendimendu- eta eraginkortasun-maila igotzeko helburu erronkariak proposatzea: 

A2: Landa-ostatuak martxan jartzeko altzariak zein ekipoak erosteko eta merkantzien hornikuntzarako eta kontsumo-
kontrolerako prozesuetan parte hartzea. 

EI2.1 Barne-hornikuntzako prozesuak egiteko behar den dokumentazioa —martxan jarriko den landa-ostatu motaren 
araberakoa— betetzea. 
EI2.2 Merkantzien kanpo-hornikuntzako prozesuan laguntzea, eskaintzen diren zerbitzuen ondoriozko beharrak 
asetzeko. 
EI2.3 Eskatutako merkantziak jasotzen laguntzea, gero biltegiratzeko eta banatzeko. 
EI2.4 Merkantziak biltegiratzeko oinarrizko eragiketak egitea, haien kokalekuaren, dimentsioen, ekipamenduaren eta 
sistemaren arabera antolatuz eta araudi higieniko-sanitarioa zorrotz betez. 
EI2.5 Kontrol-eragiketetan laguntzea, xede horretarako jarritako bitartekoak eta jarraibideak erabiliz, eta eskatutako 
eta jasotako jeneroaren kantitateen eta kalitateen artean desbideratzeak detektatzea. 
EI2.6 Fakturak egiten eta kobratzeko sistemak identifikatzen laguntzea.  
EI2.7 Eguneroko itxiera egiten laguntzea.  

A3: Landa-ostatuetako ohiko erreserba- eta harrera-prozesuetan eta emandako zerbitzuak kobratzeko eta fakturatzeko 
prozesuetan parte hartzea, ostatuko lan-politika errespetatuz. 

EI3.1 Zerbitzua azkar eta zehaztasunez ematea, bezero edo erabiltzaileak kalitateari buruz duen pertzepzioa okertu 
gabe eta enpresako barne-prozedurak eta -arauak errespetatuz. 
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EI3.2 Bezeroari harrera egiteko prozesuko pauso guztiak egitea —erreserba egiten duenetik alde egiten duen arte eta 
emandako zerbitzua fakturatzen den arte— kudeaketa-programa informatikoak erabiliz eta egiten den lanarekiko 
erantzukizuna erakutsiz. 
EI3.3 Ostatuko harrera-zerbitzuan profesionaltasunez jarduten dela erakustea eta lana ezarritako epean bukatzea.  

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 

1. Eraikina egiazko proiektu tipoak erabiliz egokitzeko proposamenak. 
- Ingurune egiazko eta jakin bateko arkitektura-irizpideak eta -estiloak. 
- Irizpide estetikoak, ekologikoak eta ingurumenekoak. 
- Eraikinaren lehengo errendimendu eta eraginkortasuna gainditzeko helburuak. 

2. Altzariak zein ekipoak erosteko eta merkantziak hornitzeko prozesuak. 
- Landa-ostatu motaren arabera beharrezko diren dokumentuak betetzea. 
- Merkantziak hornitzeko prozesuan laguntzea. 
- Merkantziak jasotzen laguntzea. 
- Oinarrizko biltegiratze-eragiketak egitea. 
- Kontrol-eragiketak egiten laguntzea, eskatutako eta jasotako jeneroaren kalitatearen eta kantitatearen arteko 

desbideratzeak detektatzeko. 
- Ekoizpen-egunkariko eta kutxa ixteko oharrak hartzea. 
- Fakturak egitea. 
- Eguneroko itxiera egitea. 

3. Landa-ostatuko erreserba- eta harrera-prozesuak. 
- Bezeroak harreran kudeatzeko prozedurak aplikatzea, enpresaren arauak errespetatuz. 
- Harrera-prozesuko pauso guztietan kudeaketa-programa informatikoak arduraz erabiltzea. 
- Sukaldaritzakoak.  

4. 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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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1042_2 
Landa-ostatuen kudeaketa 
eta merkaturatzea 

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

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

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
goi-mailako teknikaria. 

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

2 urte 4 urte 

MF1043_2 
Harrera eta bezeroarentzako 
arreta landa- eta/edo natura-
inguruneetako ostatuetan 

• 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 
ostatuen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

2 urte 4 urte 

MF1044_2 
Jatetxe-arloa landa- eta/edo 
natura-inguruneetako 
ostatuetan 

• 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. 

2 urte 4 urte 

MF1045_2 
Mantentze-lanak eta 
garbiketa landa-ostatuetan 

• 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. 
 

2 urte 4 urte 
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• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
jatetxeen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

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. 

2 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioaren baldintza 

 

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

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

 

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

 

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

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Landa-ostatuko lantegia 170 170 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Kudeaketa-gela X X   X  

Landa-ostatuko lantegia   X X  
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PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

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

---- Espezialitateko software espezifikoa. 

---- Orri birakariak 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Landa-ostatuko lantegia 

Harrera-eremua 

---- Ostatuko mostradorea 

---- Eskanerra. 

---- Fotokopiagailua 

---- Inprimatzeko aukera duten kalkulagailuak 

---- Praktiketako telefonoak 

---- Esekitzeko karpeten artxibategiak 

---- Esekitzeko karpeten artxibategiak 

---- Harrerako material kontsumigarria 

Sukalde-eremua 

---- Lau su eta plantxa bateko horma-sukaldea. 

---- Lau su eta plantxa bateko horma-sukaldea. 

---- Konbekzio bidezko labea 

---- Frijigailua. 

---- Mikrouhin-labea. 

---- Irabiagailu-birringailu konbinatua. 

---- Irabiagailu-birringailu konbinatua. 

---- Kitchen delakoa, egokigailuduna. 

---- Irakaslearen erakustaldietarako mahai bat. 

---- Zitriko-zukugailua. 

---- Zakote-ebakigailua. 

---- Tenperatura-eraisgailua. 

---- Paper-biribilkien euskarri industriala. 

---- Elikagaiak kontserbatzeko hozkailua. 

---- Elikagaiak kontserbatzeko hozkailua. 

---- Lan-mahaia. 

---- Bi zuloko harraska. 

---- Armairu edo kutxatzar gisako izozkailuak. 

---- Eskuak garbitzeko pedal-konketa. 

---- Labana-esterilizagailua. 

---- Balantza elektrikoa. 

---- Botikina. 

---- Zaborrontzi berezia, 56 cm-ko diametroa eta 70 cm-ko altuera 

dituena. 

---- Erremintak.  

---- Sukaldeko tresneria. 

---- Babes-elementuak. 

Jatetxe-tabernako eremua 

- Zerbitzatzeko mahaia. 

- Barrarako tabureteak. 

- Zerbitzatzeko mahaietarako aulkiak. 

- Kafe-makina 

- Kafe-errotak 
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- Esne-termoa 

- Mahai-tresnak 

- Kafetegirako baxera eta toska. 

- Taberna eta kafetegirako beirazko ontzi espezifikoak. 

- Mahai- eta ezpain-zapiak. 

- Plantxa elektrikoa edo gas bidezkoa. 

- Txigorgailua 

- Zukugailua 

- Irabiagailua 

- Koktelgintzarako tresnak (ildaskagailua, birringailua...) 

- Ardoentzako upeltegi txikia edo hozte-armairua (aukerakoa) 

- Erretiluak eta azpilak 

- Labana-sorta (ogia, urdaiazpikoa eta izokina moztekoak, labana 

txikia eta tipula-labana) 

- Askotariko ongailuak 

- Koktelgintzarako tresnak. 

- Apur-biltzekoa 

- Eskaera-libretak 

- Kartak 

- Litoak eta zapiak. 

 

Garbiketa-eremua 

- Ohea. Gau-mahaiak. Idazmahaia. 
- Armairua. Aulkia. 
- Lanpara. 
- Alfonbra, ispiluak eta koadroak.  
- Apalak dituzten horma-armairuak, makinak, osagarriak eta 

garbiketa-produktuak gordetzeko.  
- Material-erakusgaiak. 
- Materialerako armairua. 
- Entxufeak. 
-  Kortxozko panela.  
- Bainugela osatua simulatzen duen eremua, ur 

korrontea eta hustubideak, paperontzia, eserlekua, ispilua eta 

bi zuloko harraska dituena. 

 

 
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: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
. 

 

 



 

 



 

 

 


