
    

 
OSTALARITZA ETA TURISMOA 

Lanbide-eremua: Ausazko jokoak 

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(HOTJ0111) BINGO-ESTABLEZIMENDUETAKO JOKORAKO ERAGIKETAK (1695/2011 ED, azaroaren 18koa) 

KONPETENTZIA OROKORRA: Bingo-jokoaren garapenarekin lotutako jarduerak egitea norbaitek gainbegiratuta, establezimenduan bezeroak onartzeko indarrean dagoen erregelamendua aplikatuta, bezeroei jokorako 

kartoiak salduta, zenbakiak esan eta dagozkien sariak ordainduta, bai eta bingo-jokoarekin lotutako errutinazko jardueretan informazio operatiboa elkartrukatzea ere. 

Maila 
Erreferentziako 

 lanbide-prestakuntza 
Konpetentzia-atalak 

Arloarekin lotutako zereginak eta 

lanpostuak * 

1 

HOT540_1 BINGO-
ESTABLEZIMENDUETAKO 
JOKORAKO ERAGIKETAK 

(561/2011 Errege Dekretua, 
apirilaren 20koa) 

UC1765_1 
Ausazko jokoen establezimenduetan bezeroak onartzeko eta 
kontrolatzeko jarduerak egitea 

• 4443.1093 Bingoko esatari-saltzailea 

• 4443.1039 Joko-aretoko sarrerako eta kontroleko 

langilea 

• 4443.1048 Kasinoetako eta joko-aretoetako langileak, 

oro har 

UC1766_1 
Bingo-areto bateko eragiketa lagungarriak egitea eta kartoiak 
saltzea 

UC1767_1 
Bingo-aretoetan zenbakiak esateko eta sariak ordaintzeko jarduerak 
egitea  

UC1768_1 
Ausazko jokoetako establezimenduetako ohiko solaskideekin 
komunikatzea  

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordua

k 
Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF1765_1 

Ausazko jokoetarako establezimenduetan bezeroak 
onartzea eta kontrolatzea 

  

40   40 

MF1766_1 Bingorako kartoiak saltzea 60   60 

MF1767_1 Bingo-aretoetan sariak esatea eta ordaintzea 50   50 

MF1768_1 

Ausazko jokoetako establezimenduetarako oinarrizko 
komunikazio-lanak 

  

60   60 

  MP0425 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 40   40 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 250 

 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den 
esperientzia 
profesionala 

Akreditazio
arekin 

Akreditazi
orik gabe 

MF1765_1 

Ez du sarbide-irizpiderik. 
 

  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo baliokidea den beste 
bat. 

 Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
baliokidea den beste bat. 

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

  Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Ausazko jokoen lanbide-eremuko 2. eta 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF1766_1   3 urte 5 urte 

MF1767_1   3 urte 5 urte 

MF1768_1   3 urte 5 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia 

  

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-

ZIURGATIRIA   

 

Erabilera anitzeko gela 30 50  

Bingo-tailerra 50 50    

 

* Lanbidean aritzeko bete beharreko baldintzak:  Zigor-aurrekaririk ez duela bermatzen duen zigor-aurrekarien ziurtagiria, Justizia Ministerioko lurralde-gerentziek emana. 


