
   
 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

Lanbide-eremua: Nekazaritza-turismoa 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(HOTU0111) MENDIKO ATERPEEN ETA ATERPETXEEN ZAINTZA (619/2013 ED, abuztuaren 2koa) 

Konpetentzia orokorra: Mendiko aterpe eta aterpetxeetako bezero edo erabiltzaileari arreta ematea jatetxe-, ostatu- eta informazio-zerbitzuetan, instalazio eta jarduerak merkaturatzea, behar izanez gero, atzerriko hizkuntza bat 
erabilita, establezimendua ustiatzeaz eta zaintzeaz arduratuta, inguruan jarduten duten zerbitzu publikoekin elkarlanean arituta; eta, aterpe edo aterpetxearen kokapenaren arabera, mendi-ingurunean segurtasunez ibiltzea. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak 
eta lanpostuak 

2 

HOT653_2 
MENDIKO ATERPEEN ETA 
ATERPETXEEN ZAINTZA 
   
(1552/2011 ED, urriaren 31koa) 

UC1043_2 
Harrera-zerbitzua kudeatzea eta ematea landa- eta/edo natura-inguruneetako 
ostatuetan.  

  

 Mendiko aterpeko edo horren 
antzeko erabilera publikoko 
instalazioen zaintzailea mendiko 
ingurune natural batean, babestua 
izan ala ez izan. 

 Mendiko aterpetxeko arduraduna 

UC0272_2 
Istripu edo larrialdi-egoeraren bat gertatuz gero lehen parte-hartzaile gisa jardutea 
  

UC0711_2 
Ostalaritzan segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena babestekoak betez 
jardutea 

UC2190_2 
Mendiko aterpeen eta aterpetxeen berezko zerbitzuak kudeatzea eta 
merkaturatzea 

UC1044_2 
Gosariak, sukaldaritza-elaborazio errazak eta tokiko plater adierazgarriak 
prestatzea eta zerbitzatzea 

UC2191_2 

Mendiko aterpeko edo aterpetxeko instalazioak erabiltzeko modu egokian 
mantentzea, eta haien sistemek eta ekipoek funtzionatzen dutela bermatzea 

 

UC2192_2 

Mendiko aterpea edo aterpetxea zaintzea eta komunikatuta dagoela bermatzea, 
tokian diharduten zerbitzu publikoekin lankidetzan 

  

UC2193_2 

Mendi-eremuan segurtasunez ibiltzea turismo-jardueretan, batez ere larrialdi-
zerbitzuekin elkarlanean egin beharreko zereginetan eta mendiko aterpeak eta 
aterpetxeak hornitzeko eginkizunetan 

 

UC2194_2 
Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea, erabiltzaile independentearen 
mailarekin 

 

 



   
 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

Lanbide-eremua: Nekazaritza-turismoa 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak 
Orduak 

 

MF1043_2 
Bezeroari harrera egin eta arreta ematea landa-inguruneetako 
eta/edo inguru naturaletako berezko ostatuetan 

90   90 

MF0272_2 Lehen laguntzak 40  
 

40 

MF0711_2 Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta ingurumen-babesa 60   60 

MF2190_2 Mendi-aterpeak kudeatzea 60 
  

60 

MF1044_2 
Landa-inguruneetan eta/edo ingurune naturaletan kokatutako 
ostatuei dagokien jatetxe-arloa 

120 

UF0687 
Landa-inguruneetan eta/edo ingurune naturaletan kokatutako ostatuetako 
kudeaketa gastronomikoa 

80 

UF0688 
Landa-inguruneetan eta/edo ingurune naturaletan kokatutako ostatuetako 
jatetxe-arloko zerbitzua 

40 

MF2191_2 Mendi-aterpeak mantentzea 80   80 

MF2192_2 Mendi-aterpeak zaintzea 60   60 

MF2193_2 Progresio-teknikak eta giza garraioa mendian 80 
  

80 

MF2194_2 Turismorako atzerriko hizkuntza profesionala 90   90 

MP0494 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 40   -- 

   Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 720 

 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den esperientzia 
profesionala 

Akreditazioa
rekin 

Akreditaziori
k gabe 

MF1043_2 

Baldintza hauetako bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiri 

bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak 

betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 
gainditu izana. 

– 25 urtetik gorakoentzako 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. 

– Prestatzaileen eskaerei, instalazioei eta ekipamenduei dagokienez, 
profesionaltasun-ziurtagirirako ezarritako eskakizun berak bete 
beharko dira. 

  

 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 goi-mailako teknikaria. 

 Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

2 urte 4 urte 

MF0272_2   

 Medikuntza eta Kirurgiako lizentziaduna, dagokion graduko 
tituluduna edo baliokidea den beste bat. 

 Erizaintzako diplomaduna, dagokion graduko tituluduna edo 
baliokidea den beste bat. 

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa izatea. 

MF0711_2   

 Arlo hauetako lizentziaduna: Elikagaien Zientzia eta Teknologia, 
Medikuntza eta Kirurgia, Biologia, Biokimika, Enologia, Farmazia, 
Ingurumen Zientziak, Itsas Zientziak. 

 Nekazaritzako ingeniaria. 

 Nekazaritzako ingeniari teknikoa, nekazaritza- eta elikagai-
industrietako espezialitatea 

 Giza Nutrizioko eta Dietetikako diplomaduna 

1 urte 

Ezinbestekoa da 

titulua izatea. 

  

MF2190_2    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 goi-mailako teknikaria. 

 Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Ostatu-arloaren lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak 

1 urte 4 urte 

MF1044_2 
UF0687  

1 urte 4 urte 

UF0688  

MF2191_2   1 urte 4 urte 

MF2192_2 
 

 

 

 

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

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

 Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-arloko goi-mailako teknikaria. 

 Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-arloko Segurtasunaren lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 4 urte 

 

       



  

 

MF2193_2 

 

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

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

 Jarduera Fisikoak eta Kirolak lanbide-arloko goi-mailako teknikaria. 

 Prestakuntza-modulu honekin bat datozen kirol-modalitateetako goi-
mailako teknikaria. 

 Jarduera Fisikoak eta Kirolak lanbide-arloko 3. mailako lanbide-
ziurtagiriak. 

 

 

 

 

1 urte 

 

 

 

Ezinbestekoa da 

akreditazioa izatea. 

MF2194_2   

 Ingeles Filologiako edo Itzulpengintza eta Interpretazioko 
lizentziaduna, edo horien gradu-titulu baliokidea. 

 Beste edozein goi-mailako titulu, prestakuntza osagarri hau izanez 
gero: 
– Titulu hauetako bat eskuratzeko ikasketen ziklo bat gaindituta 
izatea: 
– Ingeles Filologiako edo Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia 
edo horien titulu baliokidea. 
– Ingeleseko hizkuntza-konpetentziaren ziurtagiri edo diploma ofiziala 
(maila aurreratua), hizkuntza-eskola ofizialak emandakoa, edo 
aitortuta dauden bestelako baliokideak edo maila handiagokoak. 

      

 Ingelesez hitz egiten den herrialderen batean eskuratutako 
unibertsitate-titulua, eta, behar denean, haren homologazioa. 

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa izatea 

 

 
Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia  

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-ZIURGATIRIA 

   

   

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRI 
BALIOKIDEAK 

 

Kudeaketa eta hizkuntzako ikasgela teknikoa 45 60    

Landa-ostatuko tailerra 170 170    

Lehen laguntzak praktikatzeko tailerra 60 100    

Mendi-eremuetan zaintza-lanak egiteko eta ibiltzeko 
tailerra 

60 100    

*Behe- eta erdi-mendiko naturagunea - -    

Biltegia 20 30    

* Espazio bereziak eta zuzkidurak ez dute zertan ikastetxearen barnean egon. 


