OSTALARITZA ETA TURISMOA
Lanbide-eremua: Jatetxe-arloa
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(HOTR0209) SOMMELIERRAREN LANBIDEA (685/2011 ED, 2011ko maiatzaren 13koa).
Gaitasun orokorra: Ardoak, beste edari batzuk eta sommelierraren lanbideko produktu hautatu batzuk dastatzea, haien eskaintza diseinatzea, ardoen kontserbazioa kudeatzea eta haien zerbitzu espezializatua ematea platerekin
hobekien ezkontzen diren ardoei buruz bezeroei aholku emanez, eta atzerriko hizkuntza batean komunikatzea (beharrezkoa bada), establezimenduko taldean integratuz eta segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena babestekoen
arabera jardunez.
Maila

3

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

HOT337_3
SOMMELIERRAREN
LANBIDEA
(1700/2007 ED, 2007ko
abenduaren 14koa)

Dagozkion Lanbideak edo
lanpostuak *

Gaitasun-atalak

UC1106_3

Ardoak, beste edari analkoholiko batzuk eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuk dastatzea.

UC1107_3

Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen eskaintzak diseinatzea.

UC1108_3
UC1109_3

Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen analisi sentsorialak egitea eta produktu hautatuen eskaintzak
diseinatzea.
Jatetxe-arlorako ardoak kontserbatzeko eta ontzeko upeltegien funtzionamendua kudeatzea eta haiek martxan
jartzeko aholku ematea.

UC1110_3

Ardoen zerbitzu espezializatuaren prozesuak egitea.

UC0711_2

Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena babestekoen arabera jardutea.

UC1111_2

Jatetxe-arloko zerbitzuetan atzerriko hizkuntza batean komunikatzea, erabiltzaile independente mailarekin.

 Sommelierra.
 5120.1072 Ardoen
zerbitzuburuak.
 5120.1061 Jangelako nagusiak
edo aretoko maîtreak.
 Edari-erosketen arduraduna.
 Edari- eta delicatessen-saltzaile
espezializatua.
 Edari-aholkularia.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupena
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0847

Ardoak, beste edari analkoholiko batzuk, urak, kafeak eta infusioak

80

60

UF0848

Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen, uren, kafeen eta infusioen elaborazioa

80

60

UF0849

Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen prestaketa eta dastaketa

80

60

UF0850

Uren, kafeen eta infusioen prestaketa eta dastaketa

30

20

UF0847

Ardoak, beste edari analkoholiko batzuk, urak, kafeak eta infusioak

80

60

UF0848

Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen, uren, kafeen eta infusioen elaborazioa

80

60

UF0851

Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen, ur ontziratuen, kafeen eta infusioen kartak egitea

30

20

60

60

10

60
80

60
80

50
60

MF0711_2 Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta ingurumenaren babesa

60

60

50

MF1111_2 Atzerriko hizkuntza profesionala jatetxe-arloko zerbitzuetarako
Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

90
80

90
80

70
--

730

460

MF1106_3

Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren
edari alkoholiko batzuen dastaketa

Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren
MF1107_3
edari alkoholiko batzuen karten diseinua
Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen analisi
MF1108_3
sentsorialak eta produktu hautatuen eskaintzen diseinua
MF1109_3 Jatetxe-arloko upeltegien kudeaketa
MF1110_3 Ardoen zerbitzu espezializatua

MP0176

270

190

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

PRESTATZAILEENTZAKO BALDINTZAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den akreditazioa

Eskatzen den
lanbide-esperientzia
Akreditazioar
ekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

1 urte

Nahitaezkoa da
titulazioaren
baldintza

1 urte

Nahitaezkoa da
titulazioaren
baldintza

UF0847
UF0848
MF1106_3

MF1107_3

MF1108_3
MF1109_3
MF1110_3

MF0711_2

MF1111_2

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–Batxilergoko titulua izatea.
–3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo goimailako 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.

UF0849

UF0847 eta UF0848
gaindituak izan behar ditu

UF0850

UF0847 eta UF0848
gaindituak izan behar ditu

UF0847
UF0848
UF0851

UF0847 eta UF0848
gaindituak izan behar ditu

 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.

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

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela teknikoa

45

60

Dastaketa-lantegia

90

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA

* Lanean aritzeko beharrezko baldintzak:

Administrazio eskudunak eskatzen duen
elikagai-manipulatzaile agiria

