
   
 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

Lanbide-eremua: Landa-turismoa 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

MF1042_2 Landa-ostatuen kudeaketa eta merkaturatzea 180 

UF0684 Landa-ostatua ezartzeko proiektua 50 40 

UF0685 Landa-ostatuaren hornikuntza nahiz kudeaketa eta landa-ostatuko kostuen kontrola 60 50 

UF0686 Landa-ostatuaren sustapena eta merkaturatzea 70 60 

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

90   90 70 

MF1044_2 Jatetxe-arloa landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan 120 
UF0687 Gastronomia-kudeaketa landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan 80 60 

UF0688 Jatetxe-arloko zerbitzua landa- eta/edo natura-inguruneetako ostatuetan 40 30 

MF1045_2 Mantentze-lanak eta garbiketa landa-ostatuetan 90   90 50 

MF0711_2 
Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta ingurumenaren 
babesa 

60   60 50 

MP0143 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua 40   40 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 580 410 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(HOTU0109) LANDA-OSTATUA (685/2011 ED, 2011ko maiatzaren 13koa) 

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. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion Lanbideak edo 
lanpostuak 

2 
HOT326_2. LANDA-OSTATUA  
(1700/2007 EDa, 2007ko 
abenduaren 14koa) 

UC1042_2 Landa-ostatuko zerbitzuak kudeatzea eta merkaturatzea. 

 Landa-ostatuen kudeatzailea.  

 Landa-ostalaritzako langilea. 

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. 



  

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Landa-ostatuko lantegia 170 170    

 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

Akreditazioar
ekin 

Akreditazio 
gabe 

MF1042_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 

– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– 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. 

 

UF0684  

 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 UF0685  

UF0686  

MF1043_2   2 urte 4 urte 

MF1044_2 
UF0687   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 
UF0688  

MF1045_2 

  

2 urte 4 urte 

MF0711_2 

   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 

akreditazioa 
izatea 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 


