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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA EKITALDIEN PLANGINTZA, ANTOLAKETA ETA KONTROLA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0075 
Lanbide-arloa OSTALARITZA ETA TURISMOA 
Lanbide-eremua Turismoa. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Bidaia konbinatuen eta ekitaldien sorrera eta kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ekitaldien kudeaketa Iraupena 150 

Ekitaldiak merkaturatzea 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Protokoloaren kudeaketa (zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1056_3 EKITALDIAK KUDEATZEA gaitasun-ataleko LB2, LB3, LB4, LB5, LB6 eta LB7 lanbide-
burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bilkuretarako turismoa aztertzea eta turismo-sektorearen barruan dituen eskari espezifikoak identifikatzea. 

EI1.1 Turismo-merkatuko segmentu honen bilakaera eta gorakada justifikatzea, eta estatuko eta nazioarteko merkatuen barruan duen 
egoera azaltzea. 
EI1.2 Segmentu horretan kokatu diren estatuko zein nazioarteko helmuga nagusiak identifikatzea, eta hori ahalbidetu duten faktoreak 
azaltzea. 
EI1.3 Gaur egun ohikoenak diren ekitaldi-motak ezagutzea. 
EI1.4 Ekitaldiak kudeatzen eta sustatzen dituzten entitateak —biltzarren antolatzaile profesionalak, bidaia-agentziak, hoteletako eta 
bilkura-zentroetako sail espezializatuak, azoka-erakundeak eta biltzar-bulegoak, besteak beste— identifikatzea, eta dagokien jardun-
esparruan betetzen dituzten funtzioak deskribatzea. 
EI1.5 Ekitaldietarako behar diren zerbitzuak eta instalazioak, haien berezitasunak eta ekitaldien kudeatzaileekiko harremanak 
ezagutzea: 

- Espazioak: biltzar-jauregiak eta -zentroak, azoka-barrutiak, hotelak eta barruti bereziak, eta haien sarbideak, instalazioak, 
baliabide teknologikoak eta espazioen konfigurazioa. 

- Ostatatze-establezimenduen tipologia eta zerbitzuak. 
- Jatetxe-arloko zerbitzuak: zerbitzuen tipologia eta moduak. 
- Irudia eta soinua eta telekomunikazioak erreproduzitzeko eta proiektatzeko zerbitzuak eta metodoak. 
- Itzulpenak egiteko zerbitzuak, modalitateak eta teknologiak, hala nola hitzaldien interpretazioa, zinten eta lokuzioen itzulpena 

edo itzulpen idatzia. 
- Sarbideak kudeatzeko eta kontrolatzeko metodoak eta teknologiak. 
- Standak eta erakusketak muntatzeko zerbitzuak eta sistemak. 
- Idazkaritza teknikoa eta idazkaritza zientifikoa. 
- Animazio kulturaleko zerbitzuak eta ikuskizunen ekoizpena. 
- Egoitzara iristeko garraioak eta barne-garraio kolektiboak. 
- Material grafikoak, ikus-entzunezkoak eta digitalak diseinatzeko, editatzeko eta inprimatzeko zerbitzuak. 
- Biltzarretako laguntzaileen enpresak, zerbitzuak eta funtzioak. 
- Beste zerbitzu batzuk: aseguruak, turismo-laguntza, gidak, segurtasuna, dekorazioa, seinaleak, prentsa- eta komunikazio-

kabinetea, eta abar. 
 
A2: Ekitaldi baten plangintza eta aurrekontua egitea, eta haren programa definitzea, eta entitate kudeatzailearen esku geratzen diren 

jarduerak eta zereginak identifikatzea. 
EI2.1 Ekitaldi baten proiektuko fase nagusiak identifikatzea eta aztertzea, eta haren plangintza, antolamendua, garapena eta azken 
ebaluazioa bereiztea. 
EI2.2 Ekitaldietako jarduera-motak deskribatzea, hala nola lan-saioak, ekitaldi instituzionalak, sozialak eta kulturalak, merkataritza-
erakusketak, oturuntzak eta jolas-jarduerak. 
EI2.3 Ekitaldiak antolatzeko erabiltzen diren helmugei, zerbitzuei eta haien prezioei, zerbitzugileei eta bitartekariei buruzko 
informazioaren iturriak identifikatzea eta erabiltzea. 
EI2.4 Ekitaldien aurrekontuak prestatzeko lana deskribatzea, bai sustatzaileentzat, bai entitate kudeatzailearentzat; eta kostuak, 
marjinak eta prezioak ezartzea, dagokien eskaintza idaztea eta aldatze-aukerak aurreikustea. 
EI2.5 Ekitaldien enkarguen suposizioetan: 
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- Ekitaldi baten programa prestatzea, emandako zehaztapenen arabera eta parte hartzen duten pertsonen eta entitateen —
erosleen, saltzaileen, erakusleen, ordezkarien, hizlarien, batzorde antolatzailearen eta agintarien— tipologiaren arabera. 

- Entitate kudeatzaileak bere gain hartu behar dituen kudeaketak eta zereginak definitzea. 
- Proiektuaren egutegia eta kronograma orokorra prestatzea. 
- Hornitzaileak ebaluatzea eta hautatzea, eta, horretarako, hautaketa-irizpideak definitzea, negoziazio-planteamenduak egitea, 

eta akordioak eta kontratuak idaztea. 
- Ekitaldiaren aurrekontua prestatzea. 
- Ekitaldia finantzatzeko bideak eta iturriak proposatzea. 
- Ekitaldiak kudeatzeko aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzea. 

 
A3: Ekitaldi jakin bat antolatzeko prozesurako teknikak aplikatzea, prozesuaren logika aztertuz. 

EI3.1 Ekitaldi bat kudeatzeko proiektu baten faseetan gertatzen diren jarduerak identifikatzea eta deskribatzea, eta, eginkizun 
horretan, erlazioak ezartzea, sekuentzia zehaztea, egutegia eta kronograma lantzea, eta jarraipena egiteko ekintzak finkatzea. 
EI3.2 Proiektua kudeatzen duen talde teknikoaren eta ekitaldiaren beraren antolamendu-egitura identifikatzea, eta, horretarako, bete 
beharreko funtzioak eta erantzukizunak eta antolamendu-egitura osatzen duten gainerako taldeekiko erlazioa adieraztea, 
lanpostuetako profila zehaztea, eta lana ahalik eta ondoen egiteko beharrezko giza baliabideak kudeatzeko teknikak definitzea. 
EI3.3 Parte-hartzaileak erakartzeko, ekitaldiaren berri zabaltzeko eta hura sustatzeko eta babesleak eta laguntzaileak erakartzeko 
ekintzak definitzea, eta hori lortzeko biderik egokienak planteatzea, eraginkortasunaren eta kostuaren arabera. 
EI3.4 Ekitaldi bateko izen-emateak formalizatzeko eta kontrolatzeko prozedurak zehaztea, eta, kasu praktikoetan, horretarako ekintza 
espezifikok egitea, baliabide informatikoak edo eskuzkoak erabiliz. 
EI3.5 Zerbitzuen sustatzaileek eta hornitzaileek eskatzen dituzten zerbitzuetarako prozedurak eta dokumentuak diseinatzea. 
EI3.6 Ekitaldietako jardueretako administrazio- eta kontabilitate-prozesuetarako prozedurak eta dokumentuak diseinatzea. 
EI3.7 Ekitaldiak antolatzeko kasu praktikoetan, ekitaldiak behar dituen espazioen banaketa zehaztea, alderdi funtzionalak, 
merkataritzakoak eta segurtasunekoak kontuan izanik. 
EI3.8 Ekitaldi baten garapenean eragina duten egoera zailak eta ezustekoak identifikatzea, eta ekintza zuzentzaileak edo 
prebentiboak planteatzea. 

 
A4: Ekitaldi baten azken ebaluazioaren prozesua deskribatzea, zuzendaritza- eta kontrol-jarduerak deskribatuz. 

EI4.1 Ekitaldia kontrolatzeko eta zerbitzuak, hornikuntzak eta espazioak ezarritako eskakizunetara egokitzeko egin beharreko 
ekintzak identifikatzea, eta egiaztatze-orriak eta beste ebaluazio-tresna batzuk prestatzea. 
EI4.2 Parte-hartzaileen eta sustatzaileen gogobetetzea ebaluatzeko galdetegiak edo antzeko beste tresna batzuk sortzea eta 
emaitzak interpretatzea. 
EI4.3 Ekitaldi bateko azken txostenaren edukia, elementuak eta formatua definitzea, eta, kasu praktikoetan, sustatzailearen eta 
entitate kudeatzailearen balantze ekonomikoak interpretatzea. 
EI4.4 Planteatutako arazoak ebazteko edo hobetzeko irtenbide-proposamenak egitea. 
EI4.5 Kexei eta erreklamazioei arreta eta konponbidea emateko prozedurak deskribatzea eta aplikatzea, indarrean dagoen arlo 
horretako araudia identifikatuz, eta adierazleen erregistroa eta datuak hartzeko orriak betetzea. 
EI4.6 Lan-prozedurak eta -jarraibideak interpretatzea eta aztertzea, eta haien aplikazioa deskribatzea, ekitaldiak ebaluatzeko kasu 
praktikoetan. 

 

Edukiak 
1. Bilkuretarako turismoa eta zerbitzu espezializatuen eskaria 

o Bilkuretarako turismoa: kontzeptua eta bilakaera historikoa; egoera eta joerak; bilkuretako turismoa, hiri-turismoaren produktu 
espezializatu gisa. 

o Mota horretako eskarien ezaugarri bereizgarriak eta espezifikoak. 
o Erabaki-mekanismoak. Helmugetan eta gainerako turismo-produktuetan duten eragina. 
o Enpresetarako zerbitzu gisa eta zerbitzu ez-turistiko gisa jo izan diren zerbitzuak txertatzea turismo-katean. 
o Turismo-agente espezifikoak: ekitaldien antolatzaile profesionalak, bidaia-agentzia espezializatuak eta abar. Bilakaera. 

 

2. Bilkuretarako turismoaren estatuko eta nazioarteko turismo-helmuga nagusiak 
o Helmuga bat bilkuretarako turismorako helmuga gisa espezializatzea ekartzen duten faktoreak: marka-irudia, azpiegitura 

espezializatuak, ostatatze-ahalmena, zerbitzu espezializatuak eta eskaintza osagarria. 
o Estatuko eta nazioarteko bilkuretarako turismo-helmuga nagusien ezaugarriak eta analisi konparatiboa. 

 

3. Ekitaldiak, haien tipologia eta merkatua 
o Bilkura eta ekitaldien tipologia: biltzarrak, konbentzioak, pizgarri-bidaiak, erakusketak eta azokak, kirol-ekitaldiak eta abar. 
o Ekitaldi kontzeptua. 
o Ekitaldien merkatua. Ekitaldien sustatzaileak. Babesleak eta entitate laguntzaileak. Parte-hartzaileak eta laguntzaileak. 
o Ekitaldien kudeaketa, funtzio igorle eta funtzio hartzaile gisa. 
o Ekitaldi baten proiektuaren faseak: Plangintza. Antolamendua. Garapena. Ekitaldiaren azken ebaluazioa. 
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4. Ekitaldia proiektu gisa: plangintza, aurrekontuak eta antolakuntza 

o Informazio-iturriak eta informazioa eskuratzeko bideak. 
o Zerbitzuak, zerbitzugileak eta bitartekariak hautatzeko irizpideak. 
o Hornitzaileekiko negoziazioa: planteamenduak eta funtsezko faktoreak. Berriro negozia daitezkeen alderdiak. 
o Bileretarako, ekitaldietarako eta erakusketetarako azpiegitura espezializatuak. 
o Ekitaldiaren programazioa: ekintzen tipologia, ekitaldien tipologiaren arabera (saioak, aurkezpenak, atsedenaldiak, otorduak, 

zeremoniak, ikuskizunak eta erakusketak). 
o Logistikaren eta giza baliabideen programazioa. 
o Ekitaldiaren aurreko eta osteko eskaintzen programazioa, parte-hartzaileen tipologiaren arabera: hizlariak, ordezkariak, 

laguntzaileak, batzorde antolatzaileak eta zientzialariak. 
o Merkataritza-espazioak eta babesletzak kudeatzea. 
o Ohorezko buruak eta pertsona ospetsuen parte-hartzea. 
o Kronogramak egitea. 
o Ezustekoak aurreikustea; gorabehera-planak eta segurtasun-planak. 
o Ekitaldiaren aurrekontuak egitea. 

• Aurrekontu itxiak eta irekiak, eta haien ezaugarriak. 
• Finantza-alderdiak. 
• Aurrekontuak eta aurrekontu-kontrola. 
• Kostuen analisia. 
• Irabazi-marjina. 
• Kostu-kalkuluak egitea. 

 

5. Ekitaldiak antolatzeko behar diren zerbitzuak 
o Ostatatze- eta jatetxe-arloko zerbitzuak. Establezimenduak. Motak eta ezaugarriak. 
o Zerbitzatzeko moduak. Tarifak. 
o Irudia eta soinua eta telekomunikazioak erreproduzitzeko eta proiektatzeko zerbitzuak eta metodoak. 
o Itzulpenak egiteko zerbitzuak, modalitateak eta teknologiak, hala nola hitzaldien interpretazioa, zinten eta lokuzioen itzulpena edo 

itzulpen idatzia. 
o Sarbideak kudeatzeko eta kontrolatzeko metodoak eta teknologiak. 
o Standak eta erakusketak muntatzeko zerbitzuak eta sistemak. 
o Idazkaritza teknikoa eta idazkaritza zientifikoa. 
o Animazio kulturaleko zerbitzuak eta ikuskizunen ekoizpena. 
o Ekitaldiaren egoitzara iristeko garraioak eta barne-garraio kolektiboak. 

• Aireko garraio erregularra. Aireko garraioko konpainia nagusiak. Aireko bidaia-motak. Tarifak. Prozedurak. Dokumentazioa. 
Charter hegaldiak eta aireko brokerrak. 

• Autobus bidezko garraioa. Alokatzeko automobilak eta automobil bidezko lekualdatzeak. Beste garraiobide batzuk. 
o Material grafikoak, ikus-entzunezkoak eta digitalak diseinatzeko, editatzeko eta inprimatzeko zerbitzuak. 
o Biltzarretako laguntzaileen enpresak, zerbitzuak eta funtzioak. 
o Ekitaldietan eskatzen diren beste zerbitzu batzuk: 

• Bidaia-aseguruak eta bidaia-laguntzako kontratuak. Motak eta estaldurak. Polizak eta kontratuak formalizatzea. 
• Bisak eta bidaietarako behar den bestelako dokumentazioa kudeatzea. 
• Turismo-laguntzako, -asistentziako eta -gidaritzako zerbitzuak. Motak. 
• Ezaugarriak eta baliabide teknikoak. Funtzioak. Araudi erregulatzailea. Tarifak. 
• Segurtasun-zerbitzuak: motak, prozedurak eta bitartekoak. 
• Dekorazio eta seinaleztapeneko zerbitzuak. 
• Prentsa- eta komunikazio-bulegoa. 
• Ostatatze-zerbitzuak eta webguneen diseinua. Web-orrietarako helbideak. 

o Posta elektronikoa. Buletin elektronikoak. 
 

6. Ekitaldiak kudeatzeko aplikazio informatiko espezifikoak 
o Motak eta konparazioa. 
o  Neurrira egindako programak eta merkatuko eskaintza estandarra. 
o Idazkaritza teknikoak eta zientifikoak, ordainketak eta onlineko zerbitzu-erreserbak kudeatzeko programa integralen aplikazioa. 

 

7. Ekitaldia proiektu gisa: antolakuntza 
o Ekitaldiaren antolakuntza: funtzioak eta zereginak definitzea. 
o Batzordeak eta idazkaritzak: funtzioak eta koordinazioa. 
o Laguntzen eta babesen kudeaketa. 
o Ekitaldiari buruzko informazioa ematzeko euskarriak eta baliabideak. 
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o Ekitaldiaren berri zabaltzea eta parte-hartzaileak erakartzea. 
o Ekitaldiak kudeatzeko talde baten antolamendu-egitura. 
o Funtzioak eta ardurak. 
o Lan-prozedurak eta -jarraibideak. 

 

8. Ekitaldia proiektu gisa: zuzendaritza eta kontrola 
o Izen-emateen kontrola. 
o Kobrantzen kontrola. 
o Izen-emateen berrespena, erakusketetako espazioen esleipena eta izena eman dutenentzako bestelako komunikazioak. 
o Datu pertsonalen babesa. 
o Ekitaldiaren dokumentazioa. 
o Administrazio- eta kontabilitate-prozesuak. 
o Proiektuaren jarraipena. Desbideratzeen aurreko jarduerak. 
o Koordinazioa. 
o Zerbitzuen eta horniduren ebaluazioa. 
o Kontratuen formalizazioa. Dokumentazioa. 
o Ekitaldiaren garapena ikuskatzea eta kontrolatzea. 
o Koordinazioa eta komunikazio-baliabideak, puntualtasuna ekitaldietan, protokoloa, segurtasuna, zerbitzu teknikoa, erreklamazioak, 

kexak, gatazkak eta sortzen diren bestelako egoerak. 
o Ekitaldiaren kontrol-dokumentuak. 

• Ebaluazio-tresnak. 
• Kontrol-orriak. 
• Adierazleen erregistroak. 
• Datuak hartzeko orriak. 
• Ekitaldiaren azken txostena. 
• Balantze ekonomikoak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Bidaia konbinatuen eta ekitaldien sorrera eta kudeaketa              
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