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IZENA 
OSTATUETAKO HARRERA 

 

KODEA 
HOTA0308 

 

LANBIDE-ARLOA 
Ostalaritza eta turismoa. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Ostatatzea. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
HOT094_3: Harrera. (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa, eta haren aldaketak, 2007ko abenduaren 14ko 1700/2007 
EDan argitara emandakoak). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 

Harrera-saila kudeatzea, ostatatze-establezimenduaren plangintza orokorraren arabera, dagozkion zerbitzuak emanez eta 
zerbitzuak behar bezala ematen direla eta merkataritza-ekintzak gauzatzen direla ziurtatuz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0263_3 Merkataritza-ekintzak eta erreserbak egitea eta haien garapena kontrolatzea. 
- UC0264_3 Harrerako lanak egitea. 
- UC0265_3 Ostatatzearen eremuko sailak kudeatzea. 
- UC1057_2 Turismo-jardueretan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile independente mailarekin 

 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Orotariko hoteletan eta beste ostatu turistiko batzuetan jarduten du, hala nola moteletan, bainu-etxeetan, 
apartamentu turistikoetan, kanpinetan, opor-hirietan eta landa-turismoko establezimenduetan. Banaketa 
turistikoarekin lotzen diren entitate jakin batzuetan ere egin dezake lan; esate baterako, erreserba-zentraletan, 
banaketa-sistemetan eta zerbitzugileen ordezkaritzetan. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Prestakuntza hau, oro har, ostalaritzaren sektorean kokatzen da, eta, batik bat, turismo-ostatatzearen azpisektorean. 
Edonola ere, ostatu ez-turistiko mota jakin batzuen sektoreetan ere koka daiteke (ikasleen egoitzetan, hirugarren 
adinekoen egoitzetan...). Era berean, maila txikiagoan, banaketa turistikoaren azpisektorean koka daiteke; batez ere, 
hotel-erreserben zentraletan. 

 

Lanbideak edo lanpostuak 
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4522.004.1 Hoteleko harreragilea 
4522.004.1 Harrerako burua 
4522.009.6 Hoteleko atezaina 
Komunikazioen arduraduna 
Erreserben arduraduna 
Erreserben burua 
Kalitateko koordinatzailea 
Turismo-sustatzailea 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0263_3 
Merkataritza-ekintzak eta erreserbak 150 

UF0050: Ostatuetako logelen eta 
beste zerbitzu batzuen erreserben 
kudeaketa 

60 

UF0051: Ostatuetako merkataritza-
ekintzen diseinua eta gauzatzea 

60 

UF0042: Ostalaritzako eta turismoko 
komunikazioa eta bezeroarentzako 
arreta (zeharkakoa) 

30 

MF0264_3 
Harrera eta bezeroarentzako arreta. 180 

UF0052: Ostatuetako harrera-
zerbitzuaren antolamendua eta 
zerbitzugintza 

90 

UF0042: Ostalaritzako eta turismoko 
komunikazioa eta bezeroarentzako 
arreta (zeharkakoa) 

30 

UF0043: Protokoloaren kudeaketa 
(zeharkakoa) 

30 

UF0044: Erdi-mailako agintariaren 
egitekoa laneko arriskuen 
prebentzioan (zeharkakoa) 

30 

MF0265_3 
Ostatatzearen eremuko sailen kudeaketa 
(zeharkakoa) 

120 

UF0048: Ostatatzearen eremuko sailak 
kudeatzeko prozesuak 

70 

UF0049: Ostalaritzako eta turismoko 
kalitatea kudeatzeko prozesuak 

50 

MF1057_2 
Turismorako ingeles profesionala (zeharkakoa) 

90 

  

MP0013 
Ostatuetako harrerako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

120 

  

ORDUAK, GUZTIRA 630  
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2. gaitasun-atala 

HARRERAKO LANAK EGITEA 
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1. gaitasun-atala:  
MERKATARITZA-EKINTZAK ETA ERRESERBAK EGITEA ETA HAIEN 
GARAPENA KONTROLATZEA 
 

Kodea: UC0263_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Hoteleko logelen eta beste zerbitzu batzuen erreserbak ahalik eta okupazio- eta ekoizpen-indizerik handienak 
lortzeko moduan kudeatzea. 

BI1.1 Proposatzen dituen jardun-ildoak enpresaren merkataritza-politikaren mende daude, baita tarifen eta 
erreserben arloan indarrean dagoen araudiaren mende eta establezimenduaren eskaintza osoaren mende ere. 
BI1.2 Erreserbak kudeatzeko beharrezko formularioak eta dokumentuak behar bezala formalizatzen dira, eta eskuz 
zein informatikoki bideratzen dira, ezarritako epeak betez. 
BI1.3 Epe labur, ertain eta luzerako okupazioa optimizatzeko beharrezkoa eta egokia den erreserba-plangintza 
egiten da, establezimendu-mota kontuan izanik. 
BI1.4 Erreserben kudeaketari buruzko informazioa behar bezala prozesatzen eta artxibatzen da, eta honako 
alderdi hauei buruzko ondorio operatiboak lortzen dira: 

- Okupazio-aurreikuspena. 
- Azaldu ez diren bezeroak. 
- Aldaketak. 
- Ezeztapenak. 
- Enpresen eta bezeroen datuak. 
- Bermeak. 
- Korrespondentzia eta mezuak. 

BI1.5 Lortutako ondorio operatiboak garai eta forma egokian jakinarazten zaizkie dagozkien sailei edo langileei. 

LB2: Entitatearen merkataritza-plangintzarako erabilgarria den informazioa biltzea eta aztertzea. 
BI2.1 Entitatearen merkataritza-politika eta -jarraibideak aztertzen eta barnean hartzen dira. 
BI2.2 Entitatearen zerbitzu-eskaintza aztertzen da, lehiakideen eskaintzarekin konparatuz, eta haien arteko aldeak 
eta lehia-posizioak jakinik. 
BI2.3 Informazio-iturriak behar bezala identifikatzen eta hautatzen dira, norberaren ostatuaren eta ostatu 
lehiatzaileen merkatuari, produktuari, prezioei eta zerbitzuaren banaketari buruzko informazioa lortzeko. 
BI2.4 Gaur egungo eskariaren eta etor litekeenaren berri izateko eskuratzen da bezeroei buruzko informazioa. 
BI2.5 Behar bezala formalizatzen dira informazioa biltzeko eta kudeatzeko aurreikusten diren euskarriak. 
BI2.6 Ideiak, iradokizunak eta datuak bildu, eta entitatearen merkataritza-plangintza definitzeko eta garatzeko 
ardura dutenei jakinarazten zaizkie, behar diren txostenak edo dokumentuak eginez. 

LB3: Zenbait merkataritza-ekintzaren diseinuan parte hartzea, eta egindako plangintzaren arabera gauzatzea. 
BI3.1 Merkatuaren ezagutzan oinarrituta proposatzen dira sustapen-jarduerak eta merkaturatzeko bestelako 
jarduerak, merkataritza-ekintzak definitzeko. 
BI3.2 Definitutako merkataritza-ekintzak gauzatzeko beharrezko baliabideak eraginkortasun- eta eragimen-
irizpideekin antolatzen dira, norberaren erantzukizunaren esparruan. 
BI3.3 Finkatutako helburuen arabera betetzen dira merkataritza-planetan definitutako ekintzak, norberaren 
erantzukizunaren esparruan. 
BI3.4 Egungo bezeroei edo etor litezkeenei sustapen-bisitaldiak egiten zaizkie, sustapen-materiala eta hitzartutako 
eskaintzak banatzeko. 
BI3.5 Egindako merkataritza-ekintzak aztertu eta ebaluatu egiten dira, eta ondorioak eta aldaketa-iradokizun 
egokiak entitatearen merkataritza-plangintza definitzeko eta garatzeko ardura dutenei bideratzen zaizkie. 

LB4: Bezeroek planteatutako eskaerei eta kexei arreta ematea, gogobetetasun, erosotasun eta segurtasunaren arloan 
ahalik eta mailarik handiena emateko. 

BI4.1 Ahal izanez gero, ahalik eta azkarren gogobetetzen dira bezeroaren nahiak, aldi berean establezimenduaren 
arauak errespetatuz. 
BI4.2 Bezeroen kexei edo erreklamazioei adeitasunez, eragimenez eta diskreziorik handienez erantzuten zaie; 
idatziz jasotzen dira, haiek ebazteko neurri egokiak hartzen dira, eta indarrean dagoen araudia betetzen da. 
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BI4.3 Bezeroari ematen zaizkion zerbitzuetan gertatzen diren aldaketak garai eta modu egokian eta finkatutako 
prozedurei jarraikiz jakinarazten zaizkie dagozkien sailei eta mendeko langileei, egoera berria administrazioaren 
aldetik egokitzeko. 
BI4.4 Egoera zailetan, egoera bakoitzerako ezarritako jardun egokiak hautatzen dira. 
BI4.5 Bezeroekiko komunikazioa arina da, eta interakzio eta ulermen egokia lortu ahal izateko bitartekorik 
eraginkorrena erabiltzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak. Programa informatiko espezifikoak. Ikus-entzunezko ekipoak. Internet eta intraneta. 
Establezimenduaren webgunea. Bulego-materiala eta -ekipoak. Telekomunikazio-tresnak. Sustapeneko material 
grafikoa. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Merkatuari, produktuari, prezioari eta banaketa-bideei buruzko analisia eta ondorioak. Gaur egungo bezeroei eta bezero 
izan daitezkeenei buruzko datu-base eguneratuak. Merkataritza-ekintzak. Bezeroei zuzendutako eskaintzak eta 
elkarlanerako proposamenak. Eragiketak eta bezeroak erakartzea (elkarlanerako akordioak, kontratuak). Merkataritza-
programen gauzatzeari eta emaitzei buruzko amaierako txostenak. Bezeroen gogobetetasun-indizea lortzea. 
Establezimenduaren merkataritza-politikan esku hartzen duen lantaldea. Erreserbak eta gordailuak. Prezioen kudeaketa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Merkatuari, produktuari, prezioari eta banaketa-bideei buruzko datuak. Datu-baseak eta direktorioak. Txostenak eta 
zerrendak. Sustapen-materialak: liburuxkak, katalogoak eta abar. Bezeroek (espia-bezeroek) ematen duten informazioa. 
Enpresaren politikei eta programei buruzko barne-informazioa, eta lan-prozesuei, -prozedurei eta -metodoei buruzkoa, 
baita bezeroekin egindako akordioei eta kontratuei buruzkoa ere. Sailen arteko informazioa eta informazio hierarkikoa. 

 
 
 

 

2. gaitasun-atala: 
HARRERAKO LANAK EGITEA 

 

Kodea: UC0264_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Harrerako zerbitzugintza antolatzea, prozesu egoki eta errentagarriak zehaztuz. 

BI1.1 Zerbitzugintzan eraginkortasunik handiena lortzeko prozesurik egokienak hautatzen dira, eskura dauden 
baliabideak abiapuntu izanik eta establezimenduaren modalitatearen arabera. 
BI1.2 Espazio fisikoaren antolamendurik egokiena proposatzen da, honako alderdi hauek kontuan hartuta: 

- Eskura dauden baliabideetara egokitzea. 
- Ahalik eta lan-fluxurik azkarrena eta zuzenena ezartzea. 
- Zereginak eta zirkulazioak optimizatzea, eta enpresaren jarraibideetara, establezimenduaren edukierara 

eta eskaintza-motara, aurrekontu ekonomikora eta elementu bakoitzaren eraginkortasun/kostu erlaziora 
eta oinarrizko ergonomia-, segurtasun- eta higiene-printzipioetara egokitzea. 

BI1.3 Zerbitzugintzarako ezartzen diren prozedura espezifikoak behar bezala garatzen dira, establezimenduaren 
ezaugarriak kontuan izanik: edukiera, kategoria, kokapena, eskaintza, enpresaren politika, bezeroen tipologia eta 
abar. 
BI1.4 Ezartzen eta aplikatzen diren kontrol-prozedurek sailaren prozesuen gaitasuna eta eraginkortasuna 
zehazteko aukera ematen dute. 
BI1.5 Mendeko taldeak bere lana eragimenez egin ahal izateko beharrezko tresnak zehazten dira, kohesioa, 
motibazioa, prestakuntza, barne-kontrola eta emaitzen ebaluazioa errazteko. 

LB2: Mostradoreko lanak egitea, bezero bat iristen denetik joaten den arte, beharrezko dokumentazioa enpresaren 
estandarrei jarraikiz izapidetuz eta kudeatuz. 
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BI2.1 Zerbitzuen erreserben eta erabilgarritasunaren egoera aztertzen da, eta dagokien sailak koordinatu eta 
jakinaren gainean jartzen dira. 
BI2.2 Behar bezala antolatzen, formalizatzen eta kudeatzen da beharrezko dokumentazioa, zerbitzua behar bezala 
emateko. 
BI2.3 Eskarien gogobetetasuna eta erreserben optimizazioa lortzeko moduan esleitzen dira logelak. 
BI2.4 Bezeroak iristean: 

- Berehala eta kortesiaz jarduten da, ongi etorria ematen zaie, eta, beharrezkoa bada, erreserbak 
egiaztatzen dira, enpresaren arauen arabera. 

- Kontua zabaltzeko eta erregistratzeko prozeduretan, enpresak ezarritako protokoloei jarraitzen zaie. 
- Barne-zerbitzuei buruzko informazioa eta dagozkien akreditazioak finkatutako garaian eta moduan ematen 

zaizkie bezeroei. 
- Bezeroek eskatutako kanpo-informazioa ematen zaie. 
- Bagajea profesionaltasunez eta eraginkortasunez garraiatzen da, beharrezkoa bada, eta establezimendu-

motaren arabera. 
- Bezero-mota, establezimendu-modalitatea eta -mota eta barne-araudia kontuan izanik betetzen da 

finkatutako protokoloa. 
- Une oro — eta bezero baten edozein eskariri erantzutean edo arreta ematean— zaintzen da 

konfidentzialtasuna, eta erabateko diskrezioarekin jokatzen da. 
BI2.5 Establezimenduan dagoen bitartean: 

- Kasuan-kasuan sortzen den dokumentazioa behar bezala formalizatzen eta artxibatzen da, eta harrerako 
eta atezaintzako zereginak egiten dira: korrespondentzia eta mezuak ematea, esnatzea, atzerriko moneta 
trukatzea, segurtasun-kutxak alokatzea, beste establezimendu batzuetan zerbitzuak erreserbatzea, 
ibilgailuak alokatzea, hotelaren zerbitzuei eta inguruko eskaintza turistikoari buruzko informazioa ematea, 
eta sailari dagokion beste edozein eskaerari erantzutea (logela aldatzea edo kanpoko zerbitzuak 
ordaintzea). 

- Ezarritako prozeduren eta ereduen arabera formalizatzen dira estatistikak. 
- Sailetako zordunketak eraginkortasunez egiten dira, hitzartutako baldintzen eta modalitatearen arabera, 

eta bezeroaren onarpena lortzen da. 
- Pertsona susmagarriak identifikatzen dira, ahal den heinean lapurretak eta ebasketak saihesteko, eta 

ezohiko zirkunstantzien berri ematen da, modu egokian jardunez. Bezeroei segurtasuna ematen zaie, eta 
establezimenduaren irudi ona zaintzen da. 

BI2.6 Bezeroak joaterakoan: 
- Eraginkortasunez eta dagokien gainerako sailekin koordinatuta aztertzen da zerbitzu guztiak fakturatu 

diren. 
- Behar bezala aplikatzen da hitzartutako ordainketa-sistema. 
- Beharrezkoa izanez gero, bagajeak jasotzea agintzen da, eta behar den moduan baimentzen dira irteerak. 
- Bezeroak adeitasunez agurtzen dira; eta haien gogobetetasun-maila zenbatekoa den ikusten da, eta 

etorkizunean itzultzea sustatzen da. 
- Behar bezala aplikatzen dira check outa azkar egitea ziurtatzeko beharrezko prozedurak. 

LB3: Bezero-mota bakoitzaren beharretarako egokiak diren komunikazioko barne- eta kanpo-bitartekoak eta teknikak 
erabiltzea, bezeroen itxaropenak gogobetetzeko, eta arintasuna ziurtatzea sailen arteko informazio-trukean. 

BI3.1 Eskura dauden komunikazio-bitarteko teknikoak (Internet, intraneta, telefonia, megafonia, telefaxa) modu 
arduratsuan erabiltzen dira, eta egoeraren arabera egokiena dena hautatzen da. 
BI3.2 Bezeroekiko komunikazioa arina da, eta interakzio eta ulermen egokia lortu ahal izateko bitartekorik 
eraginkorrena erabiltzen da. 
BI3.3 Lantaldean gertatzen diren aldaketei buruzko aginduak edo kontsignak zuzen eta argi ematen dira, bezeroei 
ematen zaizkien zerbitzuen jarraipen egokia ziurtatzeko. 
BI3.4 Kanpo- eta barne-komunikazioak hartzaile egokiei iristen zaizkie, diskrezio osoz eta konfidentzialtasuna 
ziurtatuz. 
BI3.5 Egin beharreko komunikazio-ekintzak koordinatu egiten dira, bezeroen nahiak gogobetetzeko eta ahalik eta 
azkarren jarduteko, eta, hala badagokio, sailen arteko komunikazioaren eraginkortasuna errazten eta sustatzen da. 
BI3.6 Bezeroarentzako arreta zuzenekoa da, haren eskaerei, iradokizunei eta kexei erantzuteko, eta, zeregin 
horretan, lanbide-deontologiaren araberako jarrera hartzen da, enpresak finkatutako politikari jarraitzen zaio eta 
indarrean dagoen legeria betetzen da. 
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LB4: Fakturazio-prozesuak gainbegiratzea eta beharrezko dokumentazioa formalizatzea, eta ostatatze-eragiketen eta 
hoteleko gainerako zerbitzuen ondoriozko informazioa kudeatzea, hotelaren ekonomia- eta administrazio-kudeaketa 
egokia ahalbidetzeko. 

BI4.1 Egindako zerbitzuen kontrol ekonomikoa eta administratiboa egokia da, eta, hori lortzeko, koordinazio ona, 
azkarra, zuzena eta eraginkorra ezartzen da arlo horretan zerikusia duten sailekin, eta gerta litezkeen 
desbideratzeak zuzentzeko beharrezko neurriak aplikatzen dira. 
BI4.2 Zer zerbitzu eman diren eta eman direnak kobratu diren aztertzen da, bere garaian bezeroarekin edo 
banaketa-bidearekin adostutakoarekin bat datozela ziurtatzeko. 
BI4.3 Fakturatutako zerbitzuak eman direla egoki egiaztatzen da, eta kobrantza azkar eta segurtasunez gauzatzea 
eta bezeroak gogobetetzea lortzen da. 
BI4.4 Gordailuak, aurretiko ordainketak, bezero berankorren zerrendak eta abar zehaztasunez aztertzen dira, 
administrazio-sailarekin koordinatuta, eta neurri zuzentzaileak ezartzea eta kontabilitate-kontrol egokia aplikatzea 
errazten da. 
BI4.5 Enpresen eta bezeroen datu-baseak sortzen dira, eta behar bezala eguneratuta mantentzen dira, haiekiko 
komunikazioa errazteko. 

 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak. Programa informatiko espezifikoak. Ikus-entzunezko ekipoak. Internet eta intraneta. 
Establezimenduaren webgunea. Bulego-materiala eta -ekipoak. Telekomunikazio-tresnak. Ekipo informatikoak. 
Segurtasun- eta zaintza-ekipoak eta -tresnak. Minusbaliatuei laguntzeko materialak. Establezimenduaren barruko 
sarrera- eta garraio-ekipoak eta -elementuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Bezeroek eskatzen duten ostatatze-zerbitzua ematea. Bezeroentzako arreta. Zerbitzuak fakturatzea eta kobratzea. 
Ordaindutako zerbitzuak kontrolatzea. Barne- eta kanpo-komunikazioei arreta ematea eta haiek kudeatzea. 
Establezimenduaren zuzendaritzarentzako kudeaketa-informazioa. Dokumentazio ofiziala formalizatuta (polizia-fitxak, 
erreklamazio-orriak, estatistika-txostenak, dibisa-trukeak). Kutxako kontrol-dokumentuak formalizatuta. Materialak 
kontrolatzeko eta birjartzeko dokumentuak eta dokumentu tipoak formalizatuta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Txostenak eta estatistikak egiteko eskuliburuak. Bezeroei harrera egiteko eta arreta emateko eskuliburuak. Informazioa 
artxibatzeko eta kudeatzeko eskuliburuak. Akatsak eta gorabeherak bilatzeko eta aurkitzeko eskuliburua. Harrerako lana 
antolatzeko eskuliburua. Segurtasun-ekipoak kontrolatzeko eta mantentzeko eskuliburua. Establezimenduaren 
funtzionamenduari eta zerbitzuei buruzko eta inguruneko zerbitzuei eta baliabideei buruzko bezeroentzako informazioa. 
Enpresaren politikei eta programei buruzko barne-informazioa, eta lan-prozesuei, -prozedurei eta -metodoei buruzkoa, 
baita bezeroekin egindako akordioei eta kontratuei buruzkoa ere.  
Sailen arteko informazioa eta informazio hierarkikoa. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
OSTATATZEAREN EREMUKO SAILAK KUDEATZEA 

 

Kodea: UC0265_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Norberaren ardurapeko sailerako edo eremurako helburuak eta planak proposatzea, bideragarriak direnak eta 
establezimenduaren plangintza orokorraren barnean hartzen direnak. 

BI1.1 Zuzenean biltzen da norberaren jardun-eremuan eragina duten enpresaren plan orokorrei eta espezifikoei 
buruzko informazioa. 
BI1.2 Norberaren ardurapeko sailaren helburu zehatzak definitzen dira, eta nagusiei proposatzen zaizkie. 
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BI1.3 Jardun-aukerak identifikatzen eta ebaluatzen dira, eta finkatutako helburuetarako egokienak hautatzen dira, 
baliabideen eskuragarritasuna eta enpresaren ezaugarriak kontuan izanik. 
BI1.4 Norberaren ardurapeko eremuaren barruan finkatutako helburuak lortzeko planak eta ekintzak formulatzen 
eta kuantifikatzen dira. 
BI1.5 Establezimenduaren larrialdi-planak egiteko lanetan parte hartzen da. 

LB2: Norberaren ardurapeko sailaren edo eremuaren aurrekontuak egitea, eta jarraipen ekonomikoa eta aurrekontu-
kontrola egitea. 

BI2.1 Norberaren ardurapeko sailaren edo eremuaren datu historikoak berraztertzen dira, eta enpresaren 
plangintza orokorraren arabera eta norberaren ardurapeko esparrurako finkatutako helburuen arabera ezartzen 
dira aurreikuspen ekonomikoak. 
BI2.2 Aurreikuspen-teknikak eta aurrekontuak egiteko teknikak aplikatuta eta kuantifikazioa eta periodifikatzea 
ezarrita egiten dira harreraren eta solairuen sailetarako aurrekontu ekonomikoak eta diruzaintza-aurrekontuak. 
BI2.3 Solairuen sailari dagozkion izakinen hornidurarako urteko aurrekontu espezifikoak zuzendaritzari aurkezten 
zaizkio, gastu finkoak eta aldakorrak banakatuta, sailaren hurrengo urterako helburuak proiektatzeko. 
BI2.4 Hierarkiako nagusi hurrenei aurkezten zaizkie aurrekontuak, eta haiek egiten dituzten oharpenak aintzat 
hartzen dira, beharrezko aldaketak egiteko. 
BI2.5 Sailaren aurrekontuaren jarraipena egiteko prozedura definitzen eta onartzen da. 
BI2.6 Aurrekontu-kontrola ezarritako epeetan eta moduan egiten da, helburu ekonomikoak betetzen diren aztertuz. 
BI2.7 Helburu ekonomikoei dagokienez izan litezkeen desbideratzeak detektatzeko beharrezko kalkuluak egiten 
dira, eta kasu bakoitzera egokitutako neurri zuzentzaileak proposatzen dira. 
BI2.8 Aurrekontu-kontrolaren emaitzak txosten bidez, eta ezarritako denboran eta moduan, helarazten zaizkie 
dagozkien pertsonei eta sailei. 

LB3: Norberaren ardurapeko eremuaren antolamendu-egitura nagusia ezartzea, establezimenduaren helburuei 
erantzuteko. 

BI3.1 Ezarritako plangintza eta helburuak lortzeko egokiena den antolamendu-egitura zehazten da. 
BI3.2 Egin beharreko egitekoak eta zereginak definitzen dira, eta haiek eragiten dituzten barne-harremanak 
zehazten dira. 
BI3.3 Lanpostuak definitzen dira, eta lanpostu horiek bete behar dituzten pertsonen lanbide-profila definitzen 
laguntzen da. 
BI3.4 Lanpostuak betetzen dituzten pertsonak hautatzeko prozesuan laguntzen da. 

LB4: Solairuen eta harrerako sailen mende dauden langileen integrazioan laguntzea, eta haien prestakuntzan eta 
ebaluazioan parte hartzea, esleitzen zaizkien zereginak eraginkortasunez eta eragimenez egin ditzaten. 

BI4.1 Esleitutako zereginak gauzatzeko beharrezko informazioa emateko moduan lantzen dira norberaren 
taldearen laguntza teknikorako eta prestakuntza teknikorako eragiketen eskuliburuak edo dokumentu baliokideak. 
BI4.2 Lantaldean langile berriak sartu behar direnean: 

- Establezimenduaren harrera-eskuliburua ematen zaie, baita azaldu ere, beharrezkoa bada. 
- Langile berri bakoitzarentzako egokitze-aldi egokia ezartzen da. 
- Egin beharreko eragiketarik eta prozesurik adierazgarrienak azaltzen zaizkie. 
- Enpresari eta haren antolamenduari, irudiari eta beste alderdi interesgarri batzuei buruzko informazioa 

ematen zaie. 
- Taldeko gainerako kideekiko komunikazioa errazten da. 

BI4.3 Lanean zer eraginkortasun duten jakiteko aukera emateko moduan ezartzen dira mendeko langileen lanaren 
jarraipena egiteko ebaluazio-irizpideak. 
BI4.4 Arrazoituta proposatzen zaie nagusiei zer prestakuntza-programa eman behar den sailean mendeko 
langileen lanbide-garapenerako, -motibaziorako eta -sustapenerako. 
BI4.5 Mendeko taldeak bere lana eragimenez egin ahal izateko beharrezko tresnak zehazten dira, kohesioa, 
motibazioa, prestakuntza, barne-kontrola eta emaitzen ebaluazioa errazteko. 
BI4.6 Mendeko langileengan agintea eskuordetzean, lana egiteko ekimen pertsonala eta sormena sustatzen dira 
motibazio-neurri gisa, eta dagokien erantzukizuna eskatzen zaie. 

LB5: Mendeko langileak zuzentzea, helburuetan inplikatuz eta bezeroen beharrei erantzuteko ahalmen handia izan 
dezaten eta profesionaltasuna garatu dezaten motibatuz. 

BI5.1 Norberaren ardurapeko esparruan dauden langileen motibazioak identifikatzen dira. 
BI5.2 Enpresaren helburuak eta xedeak azaltzen dira, mendeko langile guztiek ulertu eta bere egin ditzaten, eta, 
hala, helburu eta xede horietan inplika daitezen, eta lantaldean eta enpresan integra daitezen. 
BI5.3 Talde-lana, ekimena, ahalegina eta sormena sustatuz eta baloratuz lortzen da norberaren saileko edo 
eremuko langileen motibazioa. 
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BI5.4 Langileen erantzukizunak eta funtzioak zehazten dira, eta haiek betetzeko beharrezko agintea eskuordetu 
egiten da. 
BI5.5 Langileei zuzentzen zaizkien argibideak eta jarraibideak argi transmititzen dira, eta ulertzen direla ziurtatzen 
da. 
BI5.6 Helburuak ezartzeko eta jardunaren jarraipena egiteko langileekin egin beharreko bilerak planifikatzen eta 
zuzentzen dira, eta txosten egokiak egiten dira. 
BI5.7 Langileen produktibitatea, errendimendua eta helburuen lorpena ebaluatzen dira, arrakasta onartzen da, eta 
jarrerak eta jardunak zuzentzen dira. 

LB6: Entitatean finkatutako kalitate-sistema eta kalitatearen kultura norberaren ardurapeko esparruan ezartzea eta 
kudeatzea. 

BI6.1 Nork bere ardurapeko esparruko zerbitzuak diseinatzen laguntzen du, bezeroen itxaropenei buruzko 
informazioa emanez eta kalitate-estandarrak finkatzen eta kalitate-sistemarekin bat datozen lan-aginduak eta 
-prozedurak formulatzen parte hartuz. 
BI6.2 Kalitatearen kultura mendeko langileen artean hedatzen da, kalitate-sisteman eta -tresnetan trebatuz eta 
etengabeko hobekuntzan parte har dezaten sustatuz. 
BI6.3 Kalitate-sistema ezartzen da, kalitatea eragozten duten baldintzak —gaur egungoak zein izan litezkeenak— 
identifikatuz eta hobekuntza-planak diseinatuz eta gauzatuz. 
BI6.4 Barneko kalitatearen adierazleen eta kontrolaren sistema definitzen da, eta emandako datuak aztertzen dira, 
nagusiei eta zerikusia duten sailei informazioa ematen zaie, eta ekintza prebentiboak eta zuzentzaileak aplikatzen 
dira. 
BI6.5 Kanpoko kalitateari buruzko informazioa biltzeko eta aztertzeko prozedurak eta gogobetetasun-inkestak 
diseinatzeko garaian, elkarlanean jarduten da, eta bezeroen parte-hartzea errazten eta sustatzen da. 
BI6.6 Prozeduren eta jarraibideen aplikazioa eta estandarren eta arauen betetze-maila aztertzen dira, eta 
norberaren ardurapeko esparruan kalitatearen aldizkako ebaluazio sistematikoa egiten da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak. Programa informatikoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Sailaren plangintza eraginkorra. Aurrekontu-kontrola. Kostuak optimizatzea. Ezarritako eremuaren eta/edo sailaren 
antolamendu-egitura. Lanpostuen definizioa eta saileko langileen aukeraketa. Mendeko langileen integrazioa, 
zuzendaritza eta koordinazioa. Enpresaren helburuetan inplikatuta eta motibatuta dauden langileak. Eremuaren 
helburuen lorpen-maila. Establezimenduaren kalitate-sistema ezartzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresaren plan estrategikoa. Larrialdi-planak. Enpresaren informazio ekonomikoa eta administratiboa. 
Establezimenduaren kalitate-plana. Aurrekontuak. Kudeaketa-txostenak. Materialen eta ekipoen inbentarioak. Bezeroen 
eta hornitzaileen fitxategia. Langileen erregistroa. Legezko xedapenak eta hitzarmen kolektiboak. Enpresaren 
eskuliburua. Albaranak, baleak eta fakturak. Kalitate-erregistroak. Plangintzari buruzko eskuliburuak. Informazioa 
artxibatzeko eta kudeatzeko eskuliburuak. Administrazio-prozedurari buruzko eskuliburuak. Aurrekontuak egiteko 
inprimakiak. Dokumentuak prestatzeko eskuliburuak. Komunikazioari buruzko eskuliburuak. Kalitatea kontrolatzeko 
prozedurei buruzko eskuliburuak. Giza baliabideen kudeaketari buruzko txostenak. 

 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
TURISMO-JARDUERETAN INGELESEZ KOMUNIKATZEA, 
ERABILTZAILE INDEPENDENTE MAILAREKIN 

 

Kodea: UC1057_2 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroek eta hornitzaileek turismo-jardueraren arloan, abiadura normalean, ingelesez emandako zailtasun 
ertaineko ahozko mezuak interpretatzea, zerbitzu egokia emateko, bezeroen gogobetetasuna lortzeko, salmenta 
gauzatzeko eta norberaren esparruko beste profesional batzuekin informazioa trukatzeko. 

BI1.1 Bezeroaren edo profesionalaren ingelesezko ahozko adierazpena, hizkuntza estandarrean egindakoa, 
zehaztasunez interpretatzen da aurreikus daitezkeen egoeretan, hala nola: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, 

- haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen bitartean eta egonaldia amaitzean. 
- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 

informazioa eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen 

artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
- Turismo-kalitateko sistemak ezartzeko informazioa eta prestakuntza eskaintzean. 

BI1.2 Ingelesezko ahozko ulermenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta interpretatzen dira 
ahozko mezuak. Baldintzatzaile horien artean daude komunikazio-bidea —aurrez aurrekoa edo telefono 
bidezkoa—, mezuaren igorleen kopurua eta ezaugarriak, ahoskeraren argitasuna, hizkuntzaren erabileraren arloko 
ohiturak eta interakziorako dagoen denbora. Funtsezkoa interpretatzen da, nahiz eta hainbat doinu dauden, 
inguruko zarata dagoen, interferentziak dauden eta distortsioak dauden. 

LB2: Turismo-jardueraren esparruan, ingelesez idatzitako zailtasun ertaineko dokumentuak hiztegirik gabe 
interpretatzea, informazioa lortzeko, prozesatzeko eta ekintza egokiak gauzatzeko. 

BI2.1 Ingelesez idatzitako jarraibideak, txostenak, eskuliburuak, publizitatea, gutunak, faxak, mezu elektronikoak 
eta oharrak zehaztasunez eta arin interpretatzen dira aurreikus daitezkeen egoeretan, hala nola: 

- Turismo-jarduerako makineriaren, ekipamenduen edo tresnen eskuliburuak kontsultatzean. 
- Aplikazio informatiko baten eskuliburua kontsultatzean. 
- Informazioa eskatzean eta erreserbak eta eskaerak egitean. 
- Mezuak, gutunak, faxak eta mezu elektronikoak irakurtzean. 
- Helmugei, zerbitzuei eta prezioei buruzko informazioa jasotzean. 

BI2.2 Ingelesezko idatzizko ulermenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta interpretatzen ditu 
idatzizko mezuak. Baldintzatzaile horien artean daude: 

- Komunikazio-kanala (faxa, posta elektronikoa edo gutuna). 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Grafia eskasa. 
- Kalitate txarreko inprimatzea. 

LB3: Bezeroei eta hornitzaileei ahozko mezu arinak eta zailtasun ertainekoak ematea ingelesez, turismoaren esparruan 
eta aurrez aurreko komunikazio-egoeretan edo urrutikoetan, zerbitzu egokia emateko, bezeroen gogobetetasuna 
lortzeko, salmentak gauzatzeko eta informazioa trukatzeko. 

BI3.1 Ingelesezko ahozko adierazpenean, mezu koherenteak egiten dira, jarduerarekin zerikusia duen hiztegia 
erabiliz, eta hitz-jarioz eta naturaltasunez ematen dira mezuak turismo-jarduerari loturako bileretan, harreran eta 
elkarrizketetan, hala nola: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen 
bitartean eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. 
- Bidaiariei itsaso eta trenbide bidezko garraiobideetan laguntzean eta informazioa ematean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 

informazioa eta aholkuak ematean. 
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- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen 

artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
BI3.2 Ingelesezko ahozko adierazpenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta ematen dira 
ahozko mezuak, nahiz eta inguruan zarata, interferentziak eta distortsioak egon. Baldintzatzaile horien artean 
daude komunikazio-bidea —aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa—, solaskideen kopurua eta ezaugarriak, 
hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak eta interakziorako dagoen denbora. 

LB4: Norberaren egitekoa eraginkortasunez betetzeko eta norberaren jardueraren berezko akordioak bermatzeko 
beharrezkoak diren zailtasun ertaineko ingelesezko dokumentu idatzi zuzenak —gramatika- eta ortografia-arauak 
betetzen dituztenak— sortzea, dagokien lanbide-esparruko hiztegi zabala erabiliz. 

BI4.1 Jarraibide, gutun, fax, mezu elektroniko eta ohar koherenteak, ulergarriak eta gramatikari eta ortografiari 
dagokionez zuzenak bete edo idazten dira ingelesez, turismo-jarduerako ohiko egoeretan: 

- Bezeroentzako interes orokorrekoa den informazioa idaztean, hala nola ordutegiak, datak eta prezioak. 
- Ekitaldi bateko bezeroentzako oharrak jakinaraztean. 
- Bidaia-agentzia baten edo turismo-bulego baten kudeaketarekin eta merkaturatzearekin lotutako 

dokumentuak idaztean eta betetzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoen erreserbak eta salmentak egitean. 
- Bezeroen edo sektoreko profesionalen informazio-eskariei idatziz erantzutean. 
- Erreserbak idatziz kudeatzean eta zerbitzuak idatziz berrestean. 
- Erreklamazioak eta kexak idatziz ebaztean. 
- Kontrol-dokumentuak, kontratuak eta bonuak formalizatzean. 
- Txostenak idaztean. 
- Bezeroei, hornitzaileei eta sektoreko profesionalei informazioa idatziz eskatzean. 
- Jatetxe-arloko ekitaldiei buruzko oinarrizko informazioa ematean, hala nola data, lekua eta prezioa. 

BI4.2 Ingelesezko idatzizko adierazpenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileak kontuan hartzen dira 
ingelesez idaztean; besteak beste, hauek: 

- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Komunikazio-kanala. 
- Mezuaren hartzaileen ezaugarriak. 
- Inprimatzearen edo grafiaren kalitatea. 

LB5: Turismo-zerbitzugintzan, bezero edo hornitzaile batekin edo batzuekin ingelesez naturaltasunez komunikatzea 
ahoz. 

BI5.1 Turismo-jarduerako egoeretako ingelesezko elkarrekintzan, solaskide baten edo batzuen ahozko mezuak —
hitz-jarioz adieraziak— sortzen eta interpretatzen dira, hala nola: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen 
bitartean eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko 

informazioa eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen 

artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
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- Establezimenduaz kanpoko aisialdi-jarduera osagarriak garatzeaz arduratzen diren zerbitzuetako 
arduradunekin eta teknikariekin komunikatzean eta koordinatzean. 

BI5.2 Hizkuntza estandarra erabiliz gero, ingelesezko interakzioan eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara 
egokituta ematen dira mezuak, nahiz eta doinu ezberdinak, inguruko zarata, interferentziak eta distortsioak egon. 
Baldintzatzaile horien artean daude komunikazio-bidea —aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa—, solaskideen 
kopurua eta ezaugarriak, hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak, ahoskeraren argitasuna eta interakziorako 
dagoen denbora. 

 
Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak, inprimagailua, telefonoa eta faxa. Aplikazio informatikoak. Turismo-materiala. Hiztegia. Bulego-
materiala. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Komunikazio interaktibo independentea izatea bezeroekin eta sektoreko profesionalekin ingelesez, zerbitzu turistikoak 
emateko, establezimenduak kudeatzeko eta merkaturatzeko, zerbitzuak eta turismo-helmugak saltzeko, eta bezeroekin 
eta hornitzaileekin negoziatzeko. Turismo-jarduerarekin lotzen diren dokumentu profesionalak eta teknikoak 
interpretatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gramatikari, erabilerei eta esapideei buruzko ingeleseko eskuliburuak. Hiztegi elebakarrak, elebidunak, eta sinonimo eta 
antonimoenak. Ingelesezko askotariko argitalpenak: turismo-eskuliburuak, katalogoak, egunkariak, ekitaldietan eta 
turismo-bulegoetan espezializatutako aldizkariak. Hainbat jatorritako ingeles-hiztunen kulturari buruzko eskuliburuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
MERKATARITZA-EKINTZAK ETA ERRESERBAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

HARRERA ETA BEZEROARENTZAKO ARRETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

OSTATATZEAREN EREMUKO SAILEN KUDEAKETA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

TURISMORAKO INGELES PROFESIONALA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

OSTATUETAKO HARRERAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 
4 
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1. prestakuntza-modulua:  
MERKATARITZA-EKINTZAK ETA ERRESERBAK 

 

Kodea: MF0263_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0263_3 Merkataritza-ekintzak eta erreserbak egitea eta haien garapena 

kontrolatzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
OSTATUETAKO LOGELEN ETA BESTE ZERBITZU BATZUEN ERRESERBEN 
KUDEAKETA 
 

Kodea: UF0050 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Logelak erreserbatzeko eta ostatuetako beste zerbitzu batzuk emateko administrazio-prozesuak aztertzea, haiek abian 
jartzeko prozedura eta eragiketa egokiak aplikatuz. 

EI1.1 Erreserben arloko langileen helburuak, funtzioak eta berezko zereginak deskribatzea. 
EI1.2 Erreserben iturriak eta prozedurak identifikatzea. 
EI1.3 Erreserben iturriekin hitzartutako baldintzak, eskaintzak eta kontratuak interpretatzea. 
EI1.4 Prezioak eta tarifak, haien legezko alderdiak eta beharrezko bermeak identifikatzea. 
EI1.5 Erreserbak egiteko erabiltzen diren dokumentuak eta programa informatiko espezifikoak behar bezala 
maneiatzea. 
EI1.6 Erreserbetan sortutako dokumentazioa identifikatzea, gainerako sailei haren berri emateko eta ondoren 
artxibatzeko. 
EI1.7 Kasu praktikoetan: erreserben egoera abiapuntutzat hartuta, establezimendu baten egoera interpretatzea, eta 
jarduerak ondorioztatzea. 

 
Edukiak: 

1. Ostatuetako logelen eta zerbitzuen erreserben kudeaketa 
- Erreserben egoeraren tratamendua eta analisia. 
- Erreserbak hartzeko, onartzeko, berresteko, aldatzeko eta ezeztatzeko prozedurak. 
- Erreserbetarako programa informatiko espezifikoen erabilera. 
- Txostenak edo zerrendak prestatzea. Rooming list delakoa. 
- Erreserbei buruzko legeria. Gainerreserba. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
OSTATUETAKO MERKATARITZA-EKINTZEN DISEINUA ETA GAUZATZEA 
 

Kodea: UF0051 

 

Iraupena: 60 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.  

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ostatuen sektorearen egoeraren, bilakaeraren eta joeren berri izateko aukera ematen duen turismo-merkatuaren 
informazioa aztertzea. 

EI1.1 Turismoaren arloko eskaintza eta eskaria osatzen duten elementuak zerrendatzea, deskribatzea eta elkarrekin 
lotzea. 
EI1.2 Turismo-informazioko iturririk adierazgarrienak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.3 Aztertu beharreko aldagaietarako datu egokiak biltzeko metodoak identifikatzea eta hautatzea. 
EI1.4 Turismoaren —batik bat, ostatatze-sektorearen— bilakaera historikoa eta merkatu-egitura deskribatzea, eta 
ekonomiako beste sektore batzuekin duen lotura azaltzea. 

A2: Marketin-plan baten osagaiak aztertzea, eta turismo-zerbitzuak ematen dituen enpresa batera egokitzea. 
EI2.1 Enpresaren ezaugarri nagusiak, baliabideak eta indarguneak eta ahulguneak identifikatzea, baita diagnostikora 
heltzeko inguruneko aukerak eta mehatxuak ere. 
EI2.2 Estrategiak formulatzea eta marketin-helburuak proposatzea. 
EI2.3 Turismo-produktu baten bizi-zikloa eta marketin-aldagaiekin duen lotura deskribatzea. 

A3: Turismo-zerbitzuak ematen dituzten enpresetarako egokiak diren merkataritza-komunikazioko estrategiak ezagutzea, 
marketin-planean aplikatzeko. 

EI3.1 Turismo-zerbitzuak ematen dituzten enpresetarako egokiak diren komunikazio-estrategiak definitzea. 
EI3.2 Komunikazio-bideak, -formak eta -euskarriak zerrendatzea, eta haietako bakoitzaren alde onak eta alde txarrak 
azaltzea. 
EI3.3 Hautatutako estrategiarekin bat datorren komunikazio-plana lantzea, eta, horretarako: 

- Esparrua, helburu den publikoa eta planerako egokiak diren merkataritza-ekintzak zehaztea. 
- Komunikazio-tresnen erabilera justifikatzea. 
- Programatutako ekintzen kostuak eta ekintza horien helmena eta balizko emaitzak zenbatestea. 
- Komunikazio-ekintzetako proposamenak formulatzean eta garatzean, sormenez eta irudimenez jardutea. 

EI3.4 Merkataritza-ekintzen emaitzak eraginkortasun- eta eragimen-irizpideen arabera ebaluatzea. 

A4: Salmenta-teknikak ezagutzea, eta ostatatze-zerbitzuetako erabiltzaile-mota eta komunikazio-euskarri bakoitzerako 
egokiak aplikatzea. 

EI4.1 Salmenta-prozesuen faseak identifikatzea, eta salmenta-teknika egokiak aplikatzea. 

Edukiak: 
1. Estatuko eta nazioarteko turismo-merkatua 

- Estatu mailako eta nazioarteko turismo-eskaintzaren eta -eskariaren osagaien bereizketa. 
- Ostalaritzaren eta turismoaren sektorearen analisi kualitatiboa eta kuantitatiboa. 
- Turismoaren eta ostalaritzaren merkatuen egituraren analisia. Merkatu igorle eta hartzaile nagusiak. 
- Ostatatze-azpisektoreko turismo-merkatuaren espezialitateak. 
- Turismo-informazioko iturri nagusien identifikazioa. 

2. Turismo-eskariaren segmentazioa eta tipologia 
- Giza beharren identifikazioa eta sailkapena. 
- Lehen mailako eta bigarren mailako motibazioak. 
- Turismo-zerbitzuetako erabiltzaileen edo kontsumitzaileen portaeraren analisia. 
- Turismo-eskariaren segmentuak eta hobiak. 
- Turismo-eskariaren segmentazioa eta profilak. 
- Eskariaren tipologia, bidaia-motaren arabera. 

• Bidaia antolatuen edo turismo-paketeen eskaria. 

• Bidaia erdiantolatuen eta indibidualen eskaria. 
- Turismo-helmugak eta eskaria. Helmuga finkatuak. Helmuga berriak. 
- Egitate bereizgarriak. 
- Baldintzatzaile ekonomikoak, politikoak eta sozialak. 

• Prezioaren faktorea turismo-produktuetan. 

• Faktore makroekonomikoak turismo-motibazioetan. 

• Faktore soziokulturalak eta demografikoak turismo-eskarian. 
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3. Marketinaren aplikazioa ostalaritzan eta turismoan 
- Merkatuko ekonomiaren oinarrizko kontzeptuak maneiatzea. 
- Merkatuak aztertzeko prozedurak zehaztea: informazio-iturrien analisia, ikerketa-metodoak, eta ostalaritzan eta 

turismoan duten aplikazioa. 
- Merkataritza-transakzioko ohituren eta prozeduren bilakaera aztertzea. 
- Marketinaren kontzeptuak hasieratik izan duen bilakaera aztertzea eta argudiatzea. Zerbitzuen marketina. 
- Turismoaren marketinaren eta merkatuaren oinarrizko aldagaiak edo faktoreak bereiztea. 
- Marketin-plana lantzea: hura osatzen duten elementuak; faseak; komunikazio- / sustapen-plan bat egitea. 

4. Merkataritzako ekintza-planaren aplikazioa 
- CRM: Customer Relationship Management 
- Marketin tradizionala versus harreman-marketina. 
- Marketin-planaren eta merkataritzako ekintza-planaren arteko lotura. 

• Marketinaren helburuak merkataritza-helburuetara eramatea. 

• Kaskadako metodoa. 

• Marketin-helburuekin lotzen diren merkataritza-ekintzak. 
- Merkataritza-ekintzen plangintza. 
- Salmenta-plana: elaborazioa eta kontrola. 

5. Salmenta-tekniken aplikazioa ostatuetako erreserbetan eta merkataritza-ekintzetan 
- Hasierako harremana: 

• Hasierako harremanaren helburuak. 

• Lehen inpresioaren garrantzia. 

• Irudi profesionala nola eman. 
- Azterketa: bezeroaren beharrak nola detektatu. 

• Bezero-motak. 

• Erosteko motibazioak. 

• Salmentaren ikuspegia, motibazioen arabera. 
- Argudioak: produktuak eraginkortasunez nola aztertu. 

• Produktuen/zerbitzuen ezaugarriak, onurak eta argudioak. 

• Bezeroen motibazioen araberako argudioak. 
- Objekzioak: bezeroaren erresistentziak nola gainditu. 

• Objekzioen aurreko jarrera. 

• Objekzioen tratamendua. 

• Objekzioak gainditzeko teknikak. 
- Eragiketa ixtea: bezeroaren konpromisoa nola lortu. 

• Itxierarako beharrezko jarrerak. 

• Ixteko aukerak detektatzea. 

• Itxiera-motak. 

• Ixteko teknikak, bezeroaren tipologiaren eta egoeraren arabera. 
- Salmenta pertsonalizatua. 

• Bezeroen tipologia: arreta pertsonalizatua. 

• Nola egokitu eta osatu bezeroen portaerak. 

• Harremanetako pertsonen profila. 

• Bezero zailen tratamendua. 
- Kasu praktikoetan aplikatzea. Kasu praktikoetako simulazioak eta ariketak. 

6. Negoziazioaren aplikazioa ostatuetako erreserbetan eta merkataritza-ekintzetan 
- Negoziazioaren kontzeptua. Printzipioen araberako negoziazioa eta emakiden araberakoa. Gatazka 

negoziagarriak eta gatazka negoziaezinak. 
- Negoziazioaren analisia eta prestaketa. Faktore erabakigarriak: informazioa, denbora eta boterea. Erabakiak 

hartzeko garaiko eraginen analisia. 
- Negoziazioaren errentagarritasuna. Prezio/bolumen dilema. Deskontuak egitearen ondorioak. 
- Informazio-trukea. Komunikazioa negoziazio-tresna gisa. Konbentzitzeko ahalmena sendotzea: argudio bidez 

egituratzea. 
- - Emakidak eta kontrapartidak trukatzea. Negoziatzeko urrezko arauak. Aukera-alternatiben taula. 
- Negoziazioa ixtea. Nola eta noiz eragin ixtea. Ixteko teknikak. 
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1.3. prestakuntza-atala 
OSTALARITZAKO ETA TURISMOKO KOMUNIKAZIOA ETA BEZEROARENTZAKO 
ARRETA 
 
Kodea: UF0042 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin.  

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Turismo-establezimenduetan bezeroekin komunikatzeko eta bezeroei arreta emateko erabili ohi diren teknikak eta 
trebetasunak aplikatzea, bezeroen itxaropenak gogobetetzeko eta etorkizuneko salmentak gauzatzeko. 

EI1.1 Bezeroen tipologia zehazten duten faktoreak definitzea. 
EI1.2 Bezeroen tipologiaren araberako jardun-arauak interpretatzea. 
EI1.3 Bezeroei arreta emateko modalitateak bereiztea: 

- Zuzeneko harremanak, aurrez aurreko komunikazioa. 
- Zeharkako komunikazioa, telefono bidez, posta bidez eta abar. 

EI1.4 Komunikazio-tekniken eta -trebetasunen erabilera ostalaritzako eta turismoko establezimenduetan arreta eta 
informazioa emateko egoerarik ohikoenekin lotzea. 
EI1.5 Bezeroen gogobetetzea lortzeko funtsezko faktoreak eta etapak identifikatzea, eta gehien erabiltzen diren 
komunikazio-prozedurak eta -teknikak deskribatzea. 
EI1.6 Ostalaritzako eta turismoko establezimenduetan ohikoak diren kexak eta erreklamazioak formulatzean gatazkak 
konpontzeko egoeren adibideak ematea. 
EI1.7 Bezeroei harrera egiteko, agurtzeko eta arreta emateko prozesuak deskribatzea, eta bezeroaren 
gogobetetasuna lortzeko funtsezko faktoreak eta etapak identifikatzea. 
EI1.8 Inguruneko produktu turistikoaren atributuak identifikatzea eta deskribatzea, eta ingurunearen garapen 
turistikoan zer eragin duten azaltzea. 
EI1.9 Laneko testuinguruetan, ostalaritzako eta turismoko bezeroari arreta eta informazioa ematea eskatuko duten 
egoeretarako komunikazio-trebetasun eta -teknika egokiak aplikatzea. 
EI1.10 Argumentatzea bezero izan litezkeenei kortesiaz eta dotoreziaz arreta eman behar zaiela, haien ohiturak, 
gustuak eta informazio-premiak asetzen saiatuz, haien kexei adeitasunez eta diskrezioz erantzunez, eta zerbitzua 
ematen duen entitatearen irudi ona sustatuz. 
EI1.11 Zerbitzuak sortzeko eta emateko prozesu orotan azkar eta zehaztasunez jardutearen garrantzia justifikatzea, 
bezeroek kalitatea hautemateko ikuspuntutik. 

Edukiak: 
1. Komunikazioa ostalaritzan eta turismoan 

- Bezeroarentzako arretako komunikazio optimoa. 

• Komunikazioa eragozten duten oztopoak. 

• Egoera zailetan eraginkortasunez komunikatzea. 

• Ahozko hizkuntza: erabili eta saihestu beharreko hitzak eta esapideak. 

• Hizkuntza ez-ahozkoa: keinu, aurpegi eta aho bidezko adierazpenak. 

• Egoera zailen aurreko jarrerak. 

• Autokontrola. 

• Enpatia. 

• Asertibitatea. 

• Ariketak eta kasu praktikoak. 
- Komunikazio-teknikak eta eskari-mota ohikoenak lotzea. 
- Komunikazio-arazoak konpontzea. 
- Telefono bidezko eta bide telematiko bidezko komunikazioaren ezaugarriak aztertzea. 

2. Ostalaritzako eta turismoko bezeroarentzako arreta 
- Arreta pertsonalizatua: bezeroak harmonizatzea eta birbideratzea. 
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- Egoera zailen tratamendua. 

• Kexen eta erreklamazioen ikuspegi berria. 

• Zerbitzuak gogobetetzen ez dituen bezeroak nola bihurtu enpresak gogobetetzen dituen bezero. 

• Erreklamazioen tipologia. 

• Kexa edo erreklamazioen aurreko jarrera. 

• Erreklamazioen tratamendua. 
- Bezero zailen tipologia eta haien tratamendua. 
- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa: Espainian eta Europar Batasunean aplikatzeko araudia 

 

 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HARRERA ETA BEZEROARENTZAKO ARRETA 

 

Kodea: MF0264_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0264_3 Harrerako lanak egitea. 

 

Iraupena: 180 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
OSTATUETAKO HARRERA-ZERBITZUAREN ANTOLAMENDUA ETA 
ZERBITZUGINTZA 
 

Kodea: UF0052 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Harrera-sailen antolamendua eta funtziorik ohikoenak aztertzea, eta establezimendu-mota bakoitzerako antolamendu-
egitura egokiak justifikatzea. 

EI1.1 Sailaren helburuak, funtzioak eta zereginak deskribatzea. 
EI1.2 Harrera-saila antolatzeko moduak azaltzea. 
EI1.3 Harrera-sail bateko elementu materialak grafiko baten gainean jartzea, ostatu-motak eta haien ezaugarriak 
kontuan izanik, eta ergonomia eta lanaren arintasuna irizpidetzat harturik eginiko banaketa justifikatzea. 
EI1.4 Ostatatze-establezimendu batean sortzen diren prozesuek eragindako sail arteko harremanak azaltzea. 
EI1.5 Saileko lanetan lehentasunak finkatzen dituzten irizpideak justifikatzea. 
EI1.6 Ostatu bateko instalazio osagarri eta gehigarri nagusiak azaltzea, baita energia-instalazioak ere. 

A2: Harreran informazioa kudeatzeko prozedurak aztertzea, bertako aplikazio informatikoak ustiatzea eta haien erabilera 
justifikatzea hainbat ostatu-motatan. 

EI2.1 Bulegoko, telekomunikazioetako eta ikus-entzunezko ekipoen, aplikazio informatiko nagusien eta harrera-
sailaren dokumentazioaren eta terminologiaren arteko erlazioak identifikatzea eta ezartzea, establezimendu-
kategoriaren eta -motaren arabera. 
EI2.2 Sailean egindako eragiketen ondorioz sortutako informazioaren eta dokumentazioaren barne- eta kanpo-
zirkuituak deskribatzea. 
EI2.3 Harrera-sailean sortutako informazioa lortzeko, artxibatzeko eta hedatzeko metodoak deskribatzea, eta 
konfidentzialtasun-maila egokia justifikatzea. 
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EI2.4 Harrera-sailean erabiltzen den dokumentazioarekin lotutako kasuetan: 
- Dokumentuen legezkotasuna eta egokitasuna egiaztatzea. 
- Indarrean dagoen araudiaren arabera establezimenduko bezeroei eskatu beharreko dokumentazioa 

identifikatzea. 
- Eragiketa bakoitzerako dokumentu egokia hautatzea. 
- Dokumentua osatzen duten kontzeptuak/zatiak azaltzea. 
- Dokumentazio espezifikoa formalizatzea eta diseinatzea. 
- Erreklamazioak bideratzeko eta kudeatzeko txostenak egitea. 

EI2.5 Aplikazio informatiko espezifikoetan datuak sartzea eta erregistratzea, segurtasun-, konfidentzialtasun- eta 
integritate-irizpideak kontuan izanik. 
EI2.6 Laneko egoeretan, zenbait aplikazio informatiko erabiliz, honako hauek lortzeko beharrezko datuak sartzea eta 
egiaztatzea: 

- Erreserben plangintzak. 
- Okupazio-aurreikuspenak. 
- Logeletako egoera kontrolatzeko zerrendak. 
- Sailen ekoizpen-laburpenak. 
- Bezero-kontuen egoera. 
- Informazioaren kudeaketarekin lotutako beste datu interesgarri batzuk. 

A3: Harrera-sailaren prozesuak aztertzea, eta hari dagozkion zerbitzuak behar bezala emateko eta kontrolatzeko prozedura 
egokiak aplikatzea. 

EI3.1 Bezero bat ostatatze-establezimendu batean sartzeko, egoteko eta irteteko faseei aplikatzeko prozedurak 
bereiztea, eta egin beharreko eragiketak egitea. 
EI3.2 Harrera-sail batek bezeroen egonaldian egin ohi dituen zerbitzuak deskribatzea. 
EI3.3 Erreserben egoera abiapuntutzat hartuta, establezimendu baten egoera interpretatzea, eta jarduerak 
ondorioztatzea. 
EI3.4 Harrera-sail baten jardueraren ondoriozko datu estatistikoak aztertzea, eta emaitzak interpretatzea. 
EI3.5 Zerbitzuak sortzeko eta emateko prozesu orotan azkar eta zehaztasunez jardutearen garrantzia baloratzea, 
bezeroek kalitatea hautemateko ikuspuntutik. 
EI3.6 Materialak hornitzeko eta banatzeko prozesuetan erantzukizun- eta zintzotasun-maila handiarekin esku 
hartzeko beharra onartzea. 

A4: Kobrantzak eta fakturazioa kudeatzeko prozesuak egitea, horretarako prozedura eta eragiketa egokiak aplikatuz. 
EI4.1 Legezko ordainketa-bideak azaltzea. 
EI4.2 Ostatatze- eta erreserba-kontratuei aplikatu beharreko araudia identifikatzea eta interpretatzea. 
EI4.3 Kreditu-politikan eragina duten aldagaiak ezagutzea, balizko arriskuak kontuan izanik. 
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten suposizioetan: 

- Fakturatzeko eta kobratzeko eragiketak egitea, egonaldiaren eta kontsumitutako zerbitzuen datuak abiapuntu 
izanik. 

- Kudeaketa-txostenak aurkeztea, eta espero ziren emaitzetako desbideratzeen jatorria justifikatzea, 
proposatutako neurri zuzentzaileak argudiatuz. 

EI4.5 Ekoizpena fakturatzeko eta kobratzeko prozesuetan eta kontrol ekonomikoko prozesuetan erantzukizun eta 
zintzotasun handiz esku hartzeko beharra onartzea. 

A5: Ostatatze-establezimenduen segurtasun-zerbitzua aztertzea, eta antolamendu-egitura eta segurtasun-gorabeherak 
aplikatzekoak diren segurtasun-elementuekin eta neurriekin lotzea. 

EI5.1 Zerbitzu honen helburuak eta funtzioak deskribatzea. 
EI5.2 Segurtasunaren arloan gerta daitezkeen gorabehera nagusiak identifikatzea. 
EI5.3 Segurtasun-ekipoak eta haien aplikazioak identifikatzea. 
EI5.4 Ekipo horien erabilera eta identifikatutako gorabeherak erlazionatzea. 
EI5.5 Hainbat tipologiatako ostatatze-enpresetako antolamendu-egiturak abiapuntu izanik: 

- Antolamendu-egitura bakoitzari aplika dakizkiokeen segurtasun-sistemako elementuak identifikatzea. 
- Establezimendu bakoitzaren antolamenduan banatuta egon litezkeen segurtasuneko funtzio espezifikoak 

esleitzea. 

 
Edukiak: 

1. Harrera-saila 
- Sailaren helburuak, funtzioak eta zereginak. 
- Egitura fisikoaren, antolamendukoaren eta funtzionalaren planteamendua. 
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- Harrera-sailaren eta hoteleko beste sail batzuen arteko erlazioen deskribapena. 

2. Ostatatze-establezimendu baten instalazio osagarriak 
- Taberna, jatetxea, sukaldea, sukalondoa. 
- Kirol-instalazioak (igerilekua eta abar) eta lorategiak. 
- Instalazio osagarriak. 
- Energia-motak, erregaiak eta turismo-establezimenduaren beste baliabide batzuk. 

3. Harrera-saileko informazioaren kudeaketa 
- Informazioaren barne- eta kanpo-zirkuituak. Harreran egindako eragiketen ondoriozko dokumentazioa. 
- Sortutako informazioa lortzea, artxibatzea eta hedatzea. 

4. Harrerako zerbitzugintza 
- Bezeroen egonaldiak irauten duen bitartean egiten diren eragiketak eta ematen diren zerbitzuak deskribatzea: 

• Dokumentazioa identifikatzea eta diseinatzea. 

• Atzerriko monetarekin eragiketak egitea. 
- Harrerako gaueko zerbitzua aztertzea. 
- Erreserba duten eta ez duten bezeroen eta taldean datozen bezeroen erregistro- eta sarrera-eragiketak egitea, 

baita iritsiera prestatzeko jarduerak ere. 
- Harrera kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. 

5. Ostatuko zerbitzuen fakturazioa eta kobratzea 
- Ordaintzeko bideak eta bide horiek aplikatzeko moduak bereiztea. 
- Bezeroei zerbitzuak eskuz edo prozedura informatizatu bidez fakturatzeko eta kobratzeko eragiketak (eskudirutan 

zein kreditu moduan) aztertzea. 
- Eguneroko itxiera. 

6. Ostatatze-establezimenduetako segurtasunaren kudeaketa 
- Segurtasun-zerbitzua: ekipoak eta instalazioak. 
- Gorabeherak prebenitzeko prozedurak eta tresnak identifikatzea eta deskribatzea. 
- Gorabeherak prebenitzeko eta babesteko arauak deskribatzea eta aplikatzea. 
- Larrialdi-kasuetan jarduteko prozedurak antolatzea: segurtasun- eta larrialdi-planak. 
- Larrialdietan jarduteko prozedurak aplikatzea simulazioetan. 
- Ezbeharretan balio etikoak aplikatzea justifikatzea. 
- Bezeroen eta haien ondasunen segurtasuna. 
- Hotelak ez diren entitateen berezitasunak: 

• ospitaleak eta klinikak; 

• hirugarren adinekoentzako egoitzak; 

• ikasleentzako egoitzak; 

• beste ostatu ez-turistiko batzuk. 
 
 

2.2. prestakuntza-atala 
OSTALARITZAKO ETA TURISMOKO KOMUNIKAZIOA ETA BEZEROARENTZAKO 
ARRETA 
 

Kodea: UF0042 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Turismo-establezimenduetan bezeroekin komunikatzeko eta bezeroei arreta emateko erabili ohi diren teknikak eta 
trebetasunak aplikatzea, bezeroen itxaropenak gogobetetzeko eta etorkizuneko salmentak gauzatzeko. 

EI1.1 Bezeroen tipologia zehazten duten faktoreak definitzea. 
EI1.2 Bezeroen tipologiaren araberako jardun-arauak interpretatzea. 
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EI1.3 Bezeroei arreta emateko modalitateak bereiztea: 
- Zuzeneko harremanak, aurrez aurreko komunikazioa. 
- Zeharkako komunikazioa, telefono bidez, posta bidez eta abar. 

EI1.4 Komunikazio-tekniken eta -trebetasunen erabilera ostalaritzako eta turismoko establezimenduetan arreta eta 
informazioa emateko egoerarik ohikoenekin lotzea. 
EI1.5 Bezeroen gogobetetzea lortzeko funtsezko faktoreak eta etapak identifikatzea, eta gehien erabiltzen diren 
komunikazio-prozedurak eta -teknikak deskribatzea. 
EI1.6 Ostalaritzako eta turismoko establezimenduetan ohikoak diren kexak eta erreklamazioak formulatzean gatazkak 
konpontzeko egoeren adibideak ematea. 
EI1.7 Bezeroei harrera egiteko, agurtzeko eta arreta emateko prozesuak deskribatzea, eta bezeroaren 
gogobetetasuna lortzeko funtsezko faktoreak eta etapak identifikatzea. 
EI1.8 Inguruneko produktu turistikoaren atributuak identifikatzea eta deskribatzea, eta ingurunearen garapen 
turistikoan zer eragin duten azaltzea. 
EI1.9 Laneko testuinguruetan, ostalaritzako eta turismoko bezeroari arreta eta informazioa ematea eskatuko duten 
egoeretarako komunikazio-trebetasun eta -teknika egokiak aplikatzea. 
EI1.10 Argumentatzea bezero izan litezkeenei kortesiaz eta dotoreziaz arreta eman behar zaiela, haien ohiturak, 
gustuak eta informazio-premiak asetzen saiatuz, haien kexei adeitasunez eta diskrezioz erantzunez, eta zerbitzua 
ematen duen entitatearen irudi ona sustatuz. 
EI1.11 Zerbitzuak sortzeko eta emateko prozesu orotan azkar eta zehaztasunez jardutearen garrantzia justifikatzea, 
bezeroek kalitatea hautemateko ikuspuntutik. 

Edukiak: 
1. Komunikazioa ostalaritzan eta turismoan 

- Bezeroarentzako arretako komunikazio optimoa. 

• Komunikazioa eragozten duten oztopoak. 

• Egoera zailetan eraginkortasunez komunikatzea. 

• Ahozko hizkuntza: erabili eta saihestu beharreko hitzak eta esapideak. 

• Hizkuntza ez-ahozkoa: keinu, aurpegi eta aho bidezko adierazpenak. 

• Egoera zailen aurreko jarrerak. 

• Autokontrola. 

• Enpatia. 

• Asertibitatea. 

• Ariketak eta kasu praktikoak. 
- Komunikazio-teknikak eta eskari-mota ohikoenak lotzea. 
- Komunikazio-arazoak konpontzea. 
- Telefono bidezko eta bide telematiko bidezko komunikazioaren ezaugarriak aztertzea. 

2. Ostalaritzako eta turismoko bezeroarentzako arreta 
- Arreta pertsonalizatua: bezeroak harmonizatzea eta birbideratzea. 
- Egoera zailen tratamendua. 

• Kexen eta erreklamazioen ikuspegi berria. 

• Zerbitzuak gogobetetzen ez dituen bezeroak nola bihurtu enpresak gogobetetzen dituen bezero. 

• Erreklamazioen tipologia. Kexa edo erreklamazioen aurreko jarrera. 

• Erreklamazioen tratamendua. 
- Bezero zailen tipologia eta haien tratamendua. 
- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa: Espainian eta Europar Batasunean aplikatzeko araudia 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
PROTOKOLOAREN KUDEAKETA 
 

Kodea: UF0043 

 

Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin, protokolo-arauak 

aplikatzeari dagokionez. 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Hainbat motatako ekitaldietan erabiltzen diren protokolo-arauak aplikatzea. 
EI1.1 Protokoloaren kontzeptua, jatorria eta tipologia azaltzea. 
EI1.2 Protokolo-araurik ohikoenen aplikazioak zerrendatzea —janzteko modua, etiketa, kortesia-arauak eta abar—, 
ekitaldi-motaren arabera. 
EI1.3 Egin daitezkeen eta protokoloa kudeatzea eska lezaketen ekitaldi-motak bereiztea —hala nola biltzarrak, 
konbentzioak, bilerak eta foroak— eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.4 Ekitaldietako egoera praktikoetan, jarraitu beharreko protokoloa hautatzea eta aplikatzea. 
EI1.5 Bezeroentzako arretan, protokoloa aplikatzeko egoera praktikoetan: 

- Planteatutako egoerarekin bat datorren jarrera hartzea. 
- Agurtzeko hainbat modu erabiltzea. 
- Testuinguruaren arabera aukeratzea jantzia. 
- Egoeraren araberako komunikazio-estiloa erabiltzea. 
- Kortesia-arauak erabiltzea, bai aurrez aurrekoak, bai urrutikoak. 

Edukiak: 
1. Ekitaldiak eta protokoloa 

- Protokoloaren kontzeptua. Jatorria. Motak. Erabilgarritasuna. Gizarte-erabilerak. Protokolo-motak. Protokolo 
instituzional tradizionala. Enpresa-protokoloa. Nazioarteko protokoloa. 

- Hainbat ekitalditako protokoloaren arrazoi eta aplikaziorik ohikoenak deskribatzea. 
- Protokolo-teknikarik ohikoenak aplikatzea. 

• Agintarien tratamenduak eta lehentasunak. 

• Parte-hartzaileak mahaiburutzan eta ekitaldietan kokatzea. 

• Banderak ordenan jartzea. 
- Pertsonak aurkezteko teknikarik ohikoenak aplikatzea. 
- Protokoloa jatetxe-arloan. 

• Jantokia hautatzea. 

• Mahaiak aukeratzea: pertsona batentzakoak edo gehiagorentzakoak. 

• Mahaiko elementuak. 

• Plateraren zerbitzatze pertsonala. 

• Mahaiaren aurkezpena eta dekorazioa. 

• Mahaiaren estetika. 

• Mahaiburuen eta gainerako mahaikideen protokolozko kokalekua. 

• Mahaikideak mahairaino gidatzea. 

• Diskurtsoaren eta brindisaren uneko protokolo-arauak. 

• Ohorezko ardo, koktel edo harrera, buffet, lan-gosari eta coffee-breaketako protokolo-arauak. 

 
 
2.4. prestakuntza-atala 
ERDI-MAILAKO AGINTARIAREN EGITEKOA LANEKO ARRISKUEN 
PREBENTZIOAN 
 
Kodea: UF0044 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, norberaren kargurako 

langileen lan-segurtasunari dagokionez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko teknikak aztertzea eta norberaren kargura dauden pertsonek betetzen 
dituztela ziurtatzea. 

EI1.1 Segurtasunaren arloan sor litezkeen gorabehera nagusiak identifikatzea, eta aplikatzekoak diren segurtasun-
neurriekin erlazionatzea. 
EI1.2 Segurtasun-ekipoak eta haien aplikazioak identifikatzea. 
EI1.3 Ekipo horien erabilera eta identifikatutako gorabeherak erlazionatzea. 
EI1.4 Langileen segurtasunerako arauak identifikatzea eta lantzea. 
EI1.5 Laneko istripuak gertatzen direnean erabil daitezkeen jardun-jarraibideak identifikatzea eta aplikatzea, hala nola 
kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurak, lehen laguntzako teknikak eta larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak 

- Lana eta osasuna. 

• Laneko arriskuak eta haien prebentzioa. 

• Arrisku-faktoreak eta prebentzio-teknikak. 

• Lan-istripuak eta laneko gaixotasunak. 

• Langileen osasunerako bestelako arriskuak. 
- Lan-baldintzak. Segurtasun-baldintzak. Laneko ingurumena. Antolamendua eta lan-karga. 
- Lanaren ondoriozko kalteak. Istripuak. Gorabeherak. Gaixotasun profesionalak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua. 

• Bertako prebentzio-zerbitzuak. 

• Kanpoko prebentzio-zerbitzuak. 

• Enpresaburuaren onarpena. 

• Prebentzio-zerbitzu mankomunatuak. 

• Erantzukizun administratiboak. 

• Erantzukizun penalak. 

2. Erdi-mailako arduradunak laneko arriskuen prebentzioan duen zeregina 
- Laneko arriskuen prebentzioa erakundearen egituran integratzea. 

• Enpresako laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea. 

• Laneko arriskuen prebentzioa, antolamenduko aldaketa gisa. 

• Ekintza integratzaileak eta ohiko arazoak. 

• Erdi-mailako arduradunek laneko arriskuen prebentzioan dituzten funtzioak. 

• Funtzio-motak. 

• Erdi-mailako arduradunen jarduera eta zeregin prebentibo espezifikoak. 

• Laneko arriskuen prebentzioa barnean hartzea jarduerak gauzatzean eta ikuskatzean. 

• Prebentzioaren egitekoa lantaldean barneratzeko gomendioak. 

• Lantaldea laneko arriskuen prebentziorako prestatzea. 
- Erdi-mailako arduradunak lan-arriskuen prebentziorako dituen tresnak. 

3. Erdi-mailako arduradunentzako laneko arriskuak prebenitzeko oinarrizko teknikak 
- Arriskuen ebaluazioa. Ebaluazio-motak. Ebaluazio-prozesu orokorra. Ebaluazio-metodoak.  
- Ekintzak kontrolatzea eta erregistratzea. Ikuskapenak. Kalteak ikertzea. Dokumentazio prebentiboa. Auditoria-

plana. Araudi-alderdiak. Hobetzeko proposamenak egitea.  
- Langileentzako larrialdi-planak egitea. Larrialdi-plan baten elementuak. Ebakuazio-plana. Larrialdi batean langileak 

antolatzea. Aplikatu beharreko araudia. 

4. Arrisku-motak eta prebentzio-neurriak 
- Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak. 
- Lokalen baldintza orokorrak. Txukuntasuna eta garbitasuna. Zerbitzu higienikoak. Segurtasun-seinaleak. Aplikatu 

beharreko araudia. 
- Arrisku kimikoak eta elektrikoak. 

• Produktu kimikoen manipulazioa. 

• Arrisku kimikoetan norbera babesteko ekipoak. 

• Gai eta prestakin kimikoak haien ezaugarrien arabera biltegiratzea. 
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• Arrisku elektrikoaren ondoriozko arriskuak eta lesioak. 

• Kontaktu elektrikoetatik babesteko sistemak. 

• Arrisku elektrikoetan norbera babesteko ekipoak. 

• Aplikatu beharreko araudia. 
- Sute- eta eztanda-arriskuak. 

• Suaren faktore erabakigarriak. 

• Prebentzio-neurriak: babes pasiboa eta aktiboa. 

• Detekzio-, babes- eta alarma-sistemak. 

• Suteak itzaltzea. 

• Norbera babesteko ekipoak eta suteen aurkako ekipoak. 

• Aplikatu beharreko araudia. 
- Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak. 

• Ingurune termikoarekin lotzen diren arriskuak. 

• Zaratarekin eta bibrazioekin lotzen diren arriskuak. 

• Norbera lan-ingurumenarekin lotutako arriskuetatik babesteko ekipoak. 

• Aplikatu beharreko araudia. 
- Arrisku ergonomikoak eta psikosozialak. 

• Lan-karga: esfortzuak, jarrerak, mugimendu errepikakorrak, zama eta buruko nekea. 

• Txandakako eta gaueko lana. 

• Aldaketak lanaren antolamenduan eta zuzendaritza-estiloa. 

• Estresa. 

• Indarkeria eta zirikatze psikologikoa lanean. 

• Aplikatu beharreko araudia. 

5. Lehen laguntza 
- Oinarrizko esku-hartzea erreduren, hemorragien, hausturen, zaurien eta intoxikazioen aurrean. 
- Lehen laguntzetako botikinak mantentzea. 
- Larri dauden gaixoak eta zaurituak artatzea eta garraiatzea. 
- Bihotz-biriketako bizkortze-teknikak. 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
OSTATATZEAREN EREMUKO SAILEN KUDEAKETA 

 

Kodea: MF0265_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0265_3 Ostatatzearen eremuko sailak kudeatzea. 

  

Iraupena: 120 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 
OSTATATZEAREN EREMUKO SAILAK KUDEATZEKO PROZESUAK 
 

Kodea: UF0048 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Enpresa-plangintzaren funtzioa eta prozesua aztertzea, eta ostatatze-eremuetarako eta -sailetarako egokiak diren 
planak definitzea. 

EI1.1. Plangintzak enpresen edo entitateen administrazioaren prozesuan duen garrantzia justifikatzea. 
EI1.2 Enpresa-plan mota nagusiak bereiztea. 
EI1.3 Plangintza-prozesu baten fase eta urrats logikoak deskribatzea, helburuak finkatzeko, erabakiak hartzeko eta 
bitartekoak hautatzeko zentzuzko ikuspegi gisa. 
EI1.4 Helburuen araberako zuzendaritza-prozesu bat ezartzeko oinarrizko elementuak identifikatzea. 
EI1.5 Ostatuen kasu praktikoetan: 

- Enpresen edo entitateen plan orokor hipotetikoen esparruko ostatatze-eremu baterako helburuak jartzea. 
- Proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzea. 
- Aukera horien ondoriozko programak planteatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak 

zehaztea. 
EI1.6 Ostatu-motetarako egokitutako larrialdi-planak lantzeko proposamenak justifikatzea. 
EI1.7 Argudiatzea garrantzitsua dela planak aldian behin berraztertzea, ostatu-mota bakoitzerako kontrol-sistema 
bereizgarrien aplikazioaren arabera. 

A2: Establezimendu turistiko eta ez-turistikoen ostatatze-eremuen esparruan, aurrekontu-kontrola eta -kudeaketa aztertzea, 
kostuak identifikatzea, eta jarduera-programak ezartzeko aukera ematen duten aurrekontu ekonomikoak lantzea. 

EI2.1 Enpresa-kostu motak identifikatzea, eta hainbat motatako ostatu-arloetako kostuen egiturak konparatzea. 
EI2.2 Kostu total unitarioak eta hainbat ostatatze-zerbitzuren salmenta-prezioekiko marjinak kalkulatzea. 
EI2.3 Aurrekontu-kudeaketa justifikatzea, plangintzari eta kontrolari lotuta dagoen enpresa-azpifuntzio gisa. 
EI2.4 Ostatatze-jardueretan gehien erabiltzen diren aurrekontu-motak bereiztea, haietako bakoitzaren helburuak 
adieraziz, eta aurrekontu horien kontu-sailak eta egitura deskribatzea. 
EI2.5 Aurrekontuak lantzean aintzat hartu behar diren aldagaiak identifikatzea. 
EI2.6 Aurrekontu-kudeaketako egoera praktikoetan, eta ezarritako denbora-tarteetarako negozio-bolumenaren, 
produktuaren eta zuzeneko eta zeharkako kostuen arloko helburu ekonomikoak abiapuntu izanik: 

- Finkatutako aldien esparruan jarduteko programak ezartzeko aurrekontu ekonomikoak lantzea. 
- Baliabideen kostuak zehaztea. 
- Ustiapenaren lokagunea eta produktibitate-mailak kalkulatzea. 

EI2.7 Aurrekontu-kudeaketako eta -kontroleko kasu praktikoetan, eta dagozkien aurrekontu-aurreikuspenak eta 
lortutako emaitza errealak abiapuntu izanik: 

- Desbideratzeak kalkulatzea. 
- Haiek agertzearen kausak eta sortzen dituzten ondorioak aztertzea. 
- Irtenbide alternatiboak proposatzea eta aurrekontuen jarraipena eta kontrola egiteko metodoak ezartzea. 

EI2.8 Ostatatze-eremuaren kontrol ekonomikorako prozesuetan erantzukizun- eta zintzotasun-maila handiarekin esku 
hartzeko beharra justifikatzea. 

A3: Hainbat ostatu-motatako eta haien barne- eta kanpo-harremanetako berezko antolamendu-egiturak eta egitura 
funtzionalak aztertzea, eta establezimendu-mota bakoitzerako antolamendu-egitura eta harreman-mota egokiak justifikatzea. 

EI3.1 Ostatatze-formulak sailkatzea eta haien ezaugarriak zehaztea, honako alderdi hauen arabera: 
- Edukiera. 
- Establezimenduaren kategoria. 
- Ematen dituen zerbitzuak. 
- Establezimendu-mota eta kokalekua. 
- Europako, Estatuko eta autonomia-erkidegoko araudia. 

EI3.2 Antolamendu eraginkorra finkatzen duten egitura-faktoreak eta -irizpideak deskribatzea. 
EI3.3 Hainbat motatako establezimendu turistikoen eta ez-turistikoen egiturak eta sailen arteko erlazioak konparatzea, 
eta sail edo eremu bakoitzaren helburuak eta haien ondoriozko funtzio-banaketa identifikatzea. 
EI3.4 Hainbat motatako ostatu turistiko eta ez-turistiko egituren eta sailen arteko erlazioen esparruan sortzen diren 
zirkuituak, informazio-motak eta barne- eta kanpo-dokumentuak deskribatzea. 
EI3.5 Ostatu turistiko eta ez-turistikoek beste enpresa batzuekin dituzten kanpo-harremanak eta establezimendu 
horietako ostatatze-eremuen eta bestelako eremuen arteko harremanak deskribatzea. 
EI3.6 Ostatu turistiko eta ez-turistikoen antolamendu-egiturak eta egitura funtzionalak abiapuntutzat hartuta: 

- Antolamendua ebaluatzea, eta hartutako antolamendu-irtenbideak kritikoki epaitzea. 
- Ezaugarriak zehaztuta dauzkaten egituretarako eta sailen arteko erlazioetarako irtenbide eta organigrama 

alternatiboak proposatzea, eta antolamendu eraginkorragoa lortzeko egindako aldaketak justifikatzea. 
EI3.7 Ostatatze-eremuko lanposturik bereizgarrienak deskribatzea, lanbide-gaitasunei dagozkien ezaugarriak 
zehaztuta —lan-munduan eskatzen diren lorpenetan eta ahalmenetan adierazita—. 
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EI3.8 Hainbat motatako ostatatze-establezimenduen antolamendu-egituren eta egitura funtzionalen analisia egiteko 
kasu praktikoetan: 

- Ostatatzearen eremuko lantaldeetako kide bakoitzaren erantzukizun-mugak, funtzioak eta zereginak 
definitzea. 

- Lanbide-jarduera adierazgarrienen lan-denborak zenbatestea. 

A4: Ostatatze-eremuetarako eta -sailetarako lanpostuak definitzeko eta langile egokiak hautatzeko metodoak aztertzea, eta 
kritikoki konparatzea. 

EI4.1 Ostatatze-eremuko langile erdikalifikatuei eta kalifikatuei dagozkien lanpostuak definitzeko metodo nagusiak 
kritikoki konparatzea. 
EI4.2 Ostatatze-eremuko langile erdikalifikatuak eta kalifikatuak hautatzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea. 

A5: Langileak integratzeko gerentzia-funtzioa aztertzea, mendeko langileak solairuen eta harreraren sailetako antolamendu-
egituraren eta lanpostu bakoitzaren ezaugarrien ondoriozko lanbide-eskakizunetara behar bezala egokitzeko tresna gisa. 

EI5.1 Integrazio-funtzioaren helburua justifikatzea, antolamendu-funtzioaren funtzio osagarri gisa. 
EI5.2 Solairuen eta harrerako sailetako eragiketen benetako hainbat eskuliburu konparatzea, puntu komunak eta 
dibergentziak identifikatzea, eta osatzeko edo hobetzeko alternatibak proposatzea eta arrazoitzea. 
EI5.3 Langileak integratzeko hainbat egoera praktikotan: 

- Establezimenduaren balizko harrera-eskuliburu bat azaltzea. 
- Balizko langile berriei lanpostuetara egokitzeko aldi jakin bat esleitzea, bete beharreko lanpostuen arabera. 
- Langile bakoitzak bete beharreko eragiketa eta prozesurik adierazgarrienak eta jardun profesionalaren eta 

haren emaitzen ebaluazio-irizpideak idaztea eta azaltzea. 
- Establezimenduari, haren antolamenduari eta irudi korporatiboari buruzko informazio laburra ematea, ikus-

entzunezko materiala erabiliz. 
- Saileko balizko kide berrien eta zaharren arteko talde barruko komunikaziorako teknikak aplikatzea, eta, 

horretarako, aginte-eskuordetzeak simulatzea, ekimen pertsonala eta sormena sustatzea, motibazio-neurri 
gisa, eta erantzukizunak eskatzea. 

EI5.4 Harrerako eta solairuetako sailen arduradunen mende dauden lanpostuekin lotutako prestakuntza-programak 
konparatzea, puntu komunak eta dibergentziak identifikatzea, eta osatzeko edo hobetzeko alternatibak proposatzea 
eta arrazoitzea. 

A6: Ostatatzearen eremuko sailetan aplikatzekoak diren langileen zuzendaritzako teknikak aztertzea eta erabiltzea. 
EI6.1 Ostatatze-establezimenduen esparruko komunikaziorako eta negoziaziorako ohiko prozesuak eta egoerak 
identifikatzea. 
EI6.2 Erabakiak hartzeko prozesuen logika azaltzea. 
EI6.3 Erakunde bateko zuzendariaren eta buruaren irudia justifikatzea. 
EI6.4 Ostatatze-establezimenduei aplikatzekoak diren lantaldeak eta laneko bilerak zuzentzeko eta dinamizatzeko 
teknikak deskribatzea. 
EI6.5 Ostatatze-eremuari atxikitako langileen motibazio-prozesuak justifikatzea. 
EI6.6 Ostatatze-establezimenduetako kideen arteko hierarkia-erlazioen kasu praktikoetan: 

- Jarraibideak eta informazioa jasotzeko eta emateko, ideiak eta iritziak trukatzeko, zereginak esleitzeko eta lan-
planak koordinatzeko komunikazio-teknika egokiak eraginkortasunez erabiltzea. 

- Sortzen diren gatazketan esku hartzea; taldeko kide guztiek arazoaren sorburua detektatzeko lanetan parte 
har dezaten lortzea eta negoziatzea, balio-judizioak saihestea, gatazka konpontzea, eta alda daitezkeen 
alderdi horietan jartzea arreta. 

- Erabaki egokiak hartzea, gatazkak eragiten dituzten zirkunstantzien arabera eta gainerakoek irtenbide 
posibleen gainean dituzten iritziak aintzat hartuta. 

- Nork bere lanbide-eskuduntzen esparruan lidergoarekin jokatzea, egoera bakoitzean estilorik egokienaz 
baliatuz. 

- Lantaldeak zuzentzea, taldearen beharrak aurrez finkatutako helburuen, politiken edo jarraibideen esparruan 
integratuz eta koordinatuz. 

- Lan-bileretan parte hartzea, eta haiek zuzentzea eta animatzea; bilerak dinamizatzea, modu aktiboan esku 
hartzea edo parte-hartzaileen esku-hartzea lortzea, eta bileraren xedearen arabera jardutea. 

 
Edukiak: 

1. Ostatatze-enpresetako eta -erakundeetako plangintza 
- Administrazio-prozesuko plangintza. 
- Plan-mota nagusiak: helburuak, estrategiak eta politikak; haien arteko erlazioak. 
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- Plangintza-prozesu baten urrats logikoak, azpisektoreko enpresetan eta entitateetan helburuak finkatzeko, 
erabakiak hartzeko eta bitartekoak hautatzeko zentzuzko ikuspegi gisa. 

- Enpresa-planen aldian behingo berrazterketa, enpresa horien kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren arabera. 

2. Ostatatzearen eremuetako aurrekontuen kudeaketa eta kontrola 
- Aurrekontu-kudeaketa funtsezko etapen arabera: aurreikuspena, aurrekontua eta kontrola. 
- Aurrekontuen kontzeptua eta xedea. Justifikazioa. 
- Aurrekontu-zikloaren definizioa. 
- Ostatatzearen eremuetarako aurrekontu-motarik bereizgarrienak desberdintzea eta lantzea. 

3. Ostatatze-enpresen eta -eremuen finantza-azpiegitura 
- Finantziazio-iturriak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
- Norberaren eta besteren baliabideen arteko erlazio egokia. 
- Ostatu-mota bakoitzaren arabera inbertsioak ebaluatzeko metodo nagusien alde onak eta txarrak. Aplikazio 

informatikoak. 

4. Ostatatze-eremuetarako kostuen, produktibitatearen eta analisi ekonomikoaren ebaluazioa 
- Ostatatze-eremuetako emaitzen kontuaren egitura. 
- Kostu-motak eta haien kalkulua. 
- Kontsumoak zehazteko, egozteko, kontrolatzeko eta ebaluatzeko metodoen aplikazioa. Produktibitate-mailen eta 

ustiapeneko lokaguneen edo errentagarritasun-atalaseen kalkulua eta analisia egitea, erreminta informatikoak 
erabiliz. 

- Ebaluatzeko ezarritako parametroen identifikazioa. Ratioak eta ehunekoak. 
- Irabazi- eta errentagarritasun-marjinak. 

5. Ostatatze-establezimenduetako antolamendua 
- Ostatatze-establezimenduak baimentzeari eta sailkatzeari buruzko araudien interpretazioa. 
- Ostatatze-establezimenduen tipologia eta sailkapena. 
- Antolamenduaren izaera eta xedea, eta beste gerentzia-funtzio batzuekiko erlazioa. 
- Ostatatze-eremuetako sailen banaketa tradizionalaren oinarrizko ereduak: abantailak eta eragozpenak. 
- Ostatu-moten bereizgarri diren egiturak eta sailen arteko erlazioak eta kanpo-erlazioak. 
- Ostatatze-eremuko sail bakoitzaren helburuak desberdintzea eta funtzioak banatzea. 
- Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, 

informazio-mota eta zirkuituak. 
- Ostatatze-eremuetako lanpostuen definizioa eta langileen hautaketa. Eremu horietako langile erdikalifikatuen eta 

kalifikatuen lanpostuak definitzeko metodo nagusiak. Eremu horietako langile erdikalifikatuak eta kalifikatuak 
hautatzeko metodo nagusiak. 

6. Solairuen sailetan eta harrerako sailetan langileak integratzeko funtzioa 
- Definizioa eta helburuak. 
- Antolamendu-funtzioarekiko erlazioa. 
- Solairuen sailetako eta harrerako sailetako eragiketa-eskuliburuak: analisia, konparazioa eta idazketa. 
- Solairuen sailetako eta harrerako sailetako mendeko langileentzako prestakuntza-programak: analisia, 

konparazioa eta proposamen arrazoituak. 
- Langileen integraziora egokitutako komunikazio- eta motibazio-teknikak. Identifikazioa eta aplikazioak. 

7. Ostatatzearen eremuko langileen zuzendaritza 
- Komunikazioa lan-erakundeetan: prozesuak eta aplikazioak. 
- Negoziazioa lan-ingurunean: prozesuak eta aplikazioak. 
- Arazoak ebaztea eta erabakiak hartzea. 
- Lidergoa erakundeetan: justifikazioa eta aplikazioak. 
- Taldeen eta lan-bileren zuzendaritza eta dinamizazioa. 
- Motibazioa lan-ingurunean. 

8. Ostatatze-eremuen administraziorako aplikazio informatiko espezifikoak 
- Motak eta konparazioa. 

- Neurrira egindako programak eta merkatuko eskaintza estandarra. 
- Erabilera. 
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3.2. prestakuntza-atala 
OSTALARITZAKO ETA TURISMOKO KALITATEA KUDEATZEKO PROZESUAK 
 

Kodea: UF0049 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ostalaritza eta turismoko enpresetan aplikatzekoak diren kalitate-sistemak eta -planak aztertzea. 
EI1.1 Kalitatearen kontzeptua azaltzea, eta ostalaritzaren eta turismoaren sektorean aplikatzea justifikatzea. 
EI1.2 Kalitatearen kudeaketak enpresaren helburuei dagokienez eta ostalaritza eta turismoko establezimenduetako 
sailen helburuei dagokienez duen funtzioa deskribatzea. 
EI1.3 Kalitate-sistema bat ezartzen laguntzea, eta, horretarako, kalitate-arauak interpretatzea eta aplikatzea, 
helburuak ezartzea, funtsezko faktoreak eta oztopoak identifikatzea, eta programa definitzea, egin beharreko jardunei 
eta haien epeei dagokienean ezartzeko. 
EI1.4 Produktuaren dimentsioak eta kalitate-atributuak identifikatzea eta baloratzea, eta dagozkien sailen zerbitzuak 
diseinatzea eta definitzea, beharrezkoak diren zerbitzuaren kalitate-estandarrak eta kalitate-zehaztapenak, arauak, 
prozedurak eta lan-jarraibideak zehaztuz eta landuz, besteak beste. 
EI1.5 Ostalaritza eta turismoko ekoizpen-prozesu edo zerbitzu baten kalitate-plana abiapuntu izanik: 
- Kalitate-planaren elementuak aztertzea, helburuei lotuta. 
- Kalitate-eskuliburua eta prozedura-eskuliburua interpretatzea, eta trebetasunez maneiatzea. 

EI1.6 Langileek kalitate-kudeaketan parte hartu beharra argudiatzea, emaitza hobeak lortzen laguntzen duen eta 
zerbitzuen erabiltzaileen gogobetetasuna areagotzen duen faktore gisa. 

A2: Ostalaritza eta turismoko zerbitzuen eta produktuen kalitatea kontrolatzeko prozesuak definitzea eta egitea, kalitate-
ezaugarririk adierazgarrienak identifikatuz. 

EI2.1 Sektorean erabiltzen diren kalitate-kontroleko tresnak eta bitartekoak deskribatzea. 
EI2.2 Sektorearen produktu eta zerbitzuen kalitate-ezaugarririk esanguratsuenak deskribatzea. 
EI2.3 Ostatatze-eremuko sailen kalitate-adierazleak finkatzea eta interpretatzea, eta bezeroek haiei dagokienez duten 
gogobetetasun-maila neurtzeko aukera emango duten galdetegi errazak egitea. 
EI2.4 Ostalaritza eta turismoko ekoizpen- edo zerbitzu-prozesu guztiz zehaztu bat aztertzea: 

- Kanpoko zein barneko bezeroen itxaropenak eta beharrak zehaztea, produktuarekiko edo zerbitzuarekiko 
gogobetetasunaren aukera errealak identifikatzeko. 

- Kontrolatu behar diren produktuaren edo zerbitzuaren kalitate-ezaugarriak identifikatzea. 
- Kalitatearen ezaugarrien aldakortasunean esku hartzen duten kausa-efektu faktoreak identifikatzea. 
- Prozesuaren kontrol-faseak hautatzea. 
- Kontrol-prozedurak hautatzea. 
- Kontrolatu beharreko alderdiak eta parametroak ezagutzea. 
- Ekoizpenaren edo zerbitzuaren laginketan eta kontrolean erabiltzen diren metodo, ekipo eta tresna nagusiak 

deskribatzea. 
- Kontrola prozesuaren zein unetan edo fasetan egiten den adieraztea. 

EI2.5 Ezarritako kalitate-sistemaren dokumentazioa eta informazioa kudeatzea, eta beharrezko erregistroak eta 
aplikatzekoa den prozedura zehaztea. 
EI2.6 Ostalaritza eta turismoko hainbat zerbitzuren eta produkturen kalitatea kontrolatzeko prozesuak egitea: 

- Norberaren lanpostuan kalitate-helburuei dagokienez eragina duten datuak erregistratuz, finkatutako ereduen 
eta estandarren arabera betetzen direla egiaztatzeko. 

- Itxuraz zerbitzuaren ahulezia erakuts lezaketen egoerak ezagutuz eta detektatuz, haien inguruko egiazko 
informazioa emango duten sistemetan sartzeko. 

- Datuak eta proposamenak biltzeko inkestak antolatuz. 
- Datuak biltzeko prozesuak hobetu ditzaketen doikuntza metodologikoak proposatuz. 

A3: Ostalaritza eta turismoko sektoreko produktuak edo zerbitzuak kontrolatzeko prozesuetan lortutako datuen emaitzak 
interpretatzea, eta etengabe hobetzeko jarduerak proposatzea. 

EI3.1 Etengabe hobetzeko kasu praktiko batean: 
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- Egoeraren diagnostiko objektiboa egin ahal izateko analisirako datuak biltzea eta, hala badagokio, erregistro 
eta adierazle egokietan laburbiltzea. 

- Erabilitako kontrol estatistikoko grafikoak aztertzea, eta horietatik ondoriozta daitezkeen joerak interpretatzea. 
- Izan litezkeen ahuleziak detektatzeko bildutako datuei buruzko ondorioak ezartze, norberaren mailan, eta 

produktuen edo zerbitzuen desbideratzeen edo anomalien kausak identifikatzea. 
- Ekintza prebentiboak edo zuzentzaileak proposatzea, eta jada ezarritakoak berraztertzea, haien 

eraginkortasuna egiaztatzeko. 

Edukiak: 
1. Ostalaritzako eta turismoko enpresetako eta/edo entitateetako kalitate-kultura 

- Kalitatearen eta bikaintasunaren kontzeptua ostalaritza- eta turismo-zerbitzuan. 

• Ostalaritzako eta turismoko enpresetan kalitatea ziurtatzeko beharra. 

• Kalitatea neurtzearen eta hobetzearen kostua. 

• Kalitatea eta produktibitatea. 

• Errendimenduaren kudeaketa eta kalitatea. 

• Erremintak, kalitatea eta kalitaterik eza. 

• Kalitate-sistemak: ezartzea eta funtsezko alderdia. 

• EFQM eredua. 
- Legezko eta arauzko alderdiak. 

• Estatuko eta nazioarteko legeria. 

• Normalizazioa, akreditazioa eta ziurtapena. 
- Horizonte 2020 Espainiako turismo-plana. 

2. Ostalaritzako eta turismoko antolamenduko kalitatearen kudeaketa 
- Kalitatea antolatzea. 

• Antolamendua kudeatzeko sistemen ikuspegia. 

• Zuzendaritzaren konpromisoa. 

• Koordinazioa. Ebaluazioa 
- - Ostalaritza eta turismoko prozesuen araberako kudeaketa. 

• Prozesuen identifikazioa. 

• Prozesuen plangintza. 

• Prozesuak neurtzea eta hobetzea. 

3. Ostalaritza eta turismoko zerbitzuen eta produktuen kalitatea kontrolatzeko prozesuak. 
- Ekoizpen- eta zerbitzu-prozesuak. Kalitatea egiaztatzea. Kalitatea egiaztatzeko metodoak eta antolamendua. 
- Prozesua eta produktua/zerbitzua gainbegiratzea eta neurtzea. Bezeroaren gogobetetzea. Produktuak/zerbitzuak 

gainbegiratzea eta neurtzea. 
- Datuen kudeaketa. Helburuak. Txostenak.  

• Ordenagailu bidez lagundutako kalitatea. 

• Metodo estatistikoak. 
- Emaitzen ebaluazioa. 
- Hobetzeko proposamenak. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
TURISMORAKO INGELES PROFESIONALA 

 

Kodea: MF1057_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1057_2 Turismo-jardueretan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile 

independente mailarekin 
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Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Turismo-jardueraren esparruan bezeroek eta hornitzaileek ingelesez abiadura normalean adierazitako zailtasun 
ertaineko ahozko mezuak interpretatzea. 

EI1.1 Ingelesez emandako ahozko mezuen alderdi orokorrak interpretatzea, eta zehaztasunez ulertzea ezagutzea 
mezuaren xedea honako lan-egoera hauetan: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen bitartean 
eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko informazioa 

eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen artean sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 

EI1.2 Lan-egoera simulatuetan ingelesez emandako ahozko mezuak oro har interpretatzea, komunikazioan eragina 
izan dezaketen baldintzetan: 

- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa, mezu grabatua eta megafonia. 
- Komunikazio formala edo informala. 
- Hitzezkoak ez diren alderdiak. 
- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak eta doinuak. 
- Ahoskeraren garbitasuna. 
- Inguruko zarata, interferentziak eta distortsioak. 

A2: Turismo-jardueraren esparruan erabiltzen diren edo jasotzen diren mezu eta dokumentu ingelesez idatzien artean 
nolabaiteko zailtasuna dutenen alderdi orokorrak interpretatzea, eta funtsezko informazioa ateratzea. 

EI2.1 Jasotako edo erabilitako ingelesezko mezuak, jarraibideak eta dokumentuak oro har interpretatzea, eta haien 
xedea zehaztasunez ezagutzea honako lanbide-egoera hauetan: 

- Turismo-jarduerako makineriaren, ekipamenduen edo tresnen eskuliburuak kontsultatzean. 
- Aplikazio informatiko baten eskuliburuak kontsultatzean. 
- Informazioa eskatzean eta erreserbak eta eskaerak egitean. 
- Helmugei, zerbitzuei eta prezioei buruzko informazioa jasotzean. 

EI2.2 Lan-egoera simulatuetan ingelesez emandako idatzizko mezuak oro har interpretatzea, komunikazioan eragina 
izan dezaketen baldintzetan: 

- Komunikazio-kanala (faxa, posta elektronikoa edo gutuna). 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Grafia eskasa. 
- Kalitate txarreko inprimatzea. 

A3: Zailtasun ertaineko ahozko mezuak hitz-jarioz sortzea ingelesez, turismoaren lanbide-testuinguruaren esparruan. 
EI3.1 Ikasitako ingelesezko kortesia-formulak eta perpaus konplexuak hiztegi zabala erabiliz eta hitz-jarioz, argi eta 
zuzen ahoskatuz adieraztea, honako lan-egoera hauetan: 

- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 
garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen bitartean 
eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, larrialdi-egoerak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko informazioa 

eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
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- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen artean 

sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
- Turismo-kalitateko sistemak ezartzeko informazioa eta prestakuntza eskaintzean. 

EI3.2 Ahozko mezuak argi eta koherentziaz sortzea, eta, simulatutako lan-egoera batean, komunikazioan eragina izan 
dezaketen baldintzetara egokitzea mezu-mota eta erregistroa. Baldintza horien artean daude: 

- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa. 
- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 
- Inguruko zarata edo interferentziak. 
- Komunikaziorako dagoen denbora. 

A4: Gramatikari eta ortografiari dagokionez zuzenak diren dokumentuak idaztea ingelesez, turismoaren lanbide-esparruko 
hiztegi zabala erabiliz. 

EI4.1 Gramatikari eta ortografiari dagokionez zuzenak diren eta hiztegi zabala erabiltzen duten mezuak eta 
jarraibideak idaztea ingelesez, honako lan-egoera hauetan: 

- Ekitaldi bateko bezeroentzako oharretan. 
- Bidaia-agentzia baten kudeaketarekin eta merkaturatzearekin lotutako dokumentuetan. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoen erreserbak eta salmentak egitean. 
- Bezeroen edo sektoreko profesionalen informazio-eskariei idatziz erantzutean. 
- Erreserbak idatziz kudeatzean eta zerbitzuak idatziz berrestean. 
- Erreklamazioak eta kexak idatziz ebaztean. 
- Txostenak idaztean. 
- Bezeroei, hornitzaileei eta sektoreko profesionalei informazioa idatziz eskatzean. 
- Jatetxe-arloko ekitaldiei buruzko oinarrizko informazioa ematean, hala nola data, lekua eta prezioa. 
- Bezeroentzako interes orokorrekoa den informazioa idaztean, hala nola ordutegiak, datak eta oharrak. 

EI4.2 Gramatikari eta ortografiari dagokionez zuzenak diren mezuak eta jarraibideak idaztea ingelesez, eta, 
simulatutako lan-egoera batean, komunikazioan eragina duten baldintzetara egokitzea mezua, euskarria eta bidea. 
Baldintza horien artean daude: 

- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Mezuaren hartzaileen ezaugarriak. 
- Inprimatzearen edo grafiaren kalitatea. 

A5: Solaskide batekin edo batzuekin ingeles estandarrean hitz egitea, turismo-zerbitzuetako egoera formaletan eta 
informaletan, zailtasun ertaineko mezuak arin adieraziz eta ulertuz. 

EI5.1 Solaskide batekin edo batzuekin ingelesez interakzioan aritzea, zenbait lan-egoeratan, hala nola: 
- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 

garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen bitartean 
eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, ezustekoak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko informazioa 

eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen artean 

sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
EI5.2 Komunikazioan eragina duten baldintzetan, ingelesezko interakzio-egoerak bideratzea. Baldintza horien artean 
daude: 
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- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa. 
- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 
- Argitasuna ahoskatzean, eta zenbait doinu. 
- Ostalaritza eta turismoko establezimenduetan, garraioetan, parke tematikoetan eta aisialdiko eta biltzarretako 

guneetan ohikoak diren inguruko zaratak edo interferentziak. Komunikaziorako dagoen denbora. 

Edukiak: 
1. Turismo-zerbitzuak ingelesez merkaturatzea eta kudeatzea 

- Turismo-zerbitzuak aurkeztea: produktuen edo zerbitzuen ezaugarriak, neurriak, zerbitzu erantsiak, ordaintzeko 
baldintzak, salmenta osteko zerbitzuak eta abar. 

- Helmugen edo turismo-zerbitzuen erreserbak kudeatzea. 
- Turismo-zerbitzu bat merkaturatzeko txartelak, bonuak eta bestelako dokumentuak egitea. 
- Turismo-zerbitzugintzaren sektoreko profesionalekin eta hornitzaileekin negoziatzea. 
- Hotel-establezimendu bateko logelen eta beste zerbitzu batzuen erreserbak kudeatzea. 
- Hotel-establezimendu bat merkaturatzeko eta kudeatzeko dokumentuak betetzea. 

2. Turismo-informazioa ingelesez ematea 
- Turismo-informazioko zentroen artean edo sareen artean informazioa trukatzeko edo lagatzeko aukera eskatzea. 
- Zerbitzu-hornitzaileei, prezioei eta tarifei buruzko informazioa kudeatzea, eta informazio hori bezeroei ematea. 
- Turismo-helmugei, ibilbideei, baldintza meteorologikoei, inguruneari eta aisialdi-aukerei buruzko informazio 

orokorra ematea bezeroari. 
- Zonako baliabide naturalen, kirol- eta aisia-jardueren eta ibilbideen zerrenda egitea, eta haien kokalekua, 

distantzia, datak, garraiobideak edo iristeko moduak, erabili beharreko denbora eta irekitzeko eta ixteko ordutegiak 
zehaztea. 

- Ingurunean eta han egiten diren aisialdi-jardueretan eragina duen ingurumen-legeriari buruzko informazioa. 
- Erabilitako ingurumen-baliabideen kontserbazioan sentsibilizatzea bezeroak. 
- Turismo-ostatu baten zerbitzuen gainean bezeroek duten gogobetetasunari buruzko informazioa biltzea. 

3. Turismo-zerbitzuetako bezeroentzako arreta ingelesez 
- Turismo-zerbitzuetako bezeroekiko harremanetarako berariazko terminologia. 
- Turismo-zerbitzuetako bezeroei edo kontsumitzaileei arreta emateko ohiko egiturak eta erabilerak: ohiko agurrak, 

aurkezpenak eta kortesia-formulak. 
- Estilo formala eta informala bereiztea ahozko eta idatzizko turismo-komunikazioan. 
- Bezeroen edo kontsumitzaileen erreklamazioen edo kexen tratamendua: bezeroen erreklamazioetan eta kexetan 

ohikoak diren egoerak. 
- Bezeroei arin eta naturaltasunez arreta emateko eta haien erreklamazioak bideratzeko egoeren simulazioak. 
- Istripuren bat izan duten pertsonekin komunikatzea eta haiei arreta ematea. 
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A1: Erreserbatzeko administrazio-prozesuak aztertzea, haiek abian jartzeko prozedura eta eragiketa egokiak aplikatuz. 
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EI1.1 Erreserben iturriak eta prozedurak identifikatzea. 
EI1.2 Erreserben iturriekin hitzartutako baldintzak, eskaintzak eta kontratuak interpretatzea. 
EI1.3 Prezioak eta tarifak, haien legezko alderdiak eta beharrezko bermeak identifikatzea. 
EI1.4 Erreserbak egiteko erabiltzen diren dokumentuak eta programa informatiko espezifikoak behar bezala 
maneiatzea. 
EI1.5 Erreserbetan sortutako dokumentazioa identifikatzea, gainerako sailei haren berri emateko eta ondoren 
artxibatzeko. 

A2: Ostatatze-establezimenduetan bezeroekin komunikatzeko eta bezeroei arreta emateko erabili ohi diren salmenta-
teknikak eta trebetasunak aplikatzea, bezeroen itxaropenak gogobetetzeko eta etorkizuneko egonaldiak gauzatzeko. 

EI2.1 Salmenta-prozesuaren fase bakoitzean salmenta-teknika egokiak aplikatzea. 
EI2.2 Solaskide-motaren eta egoeraren araberako komunikazio-teknika egokiak aplikatzea, komunikazio eraginkorra 
lortzeko eta gatazkak konpontzeko. 
EI2.3 Ohikoak diren negoziazio-teknikak identifikatzea eta aplikatzea. 
EI2.4 Ezaugarriak behar adina zehaztuta dauzkaten egoeretan: 

- Planteatutako egoerarekin bat datorren jarrera hartzea. 
- Agurtzeko hainbat modu erabiltzea. 
- - Testuinguru jakin baterako jantzi egokia hautatzea. 
- Egoeraren araberako komunikazio-estiloa erabiltzea. 
- Kortesia-arauak erabiltzea, bai aurrez aurrekoak, bai urrutikoak. 

EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten informazio-eskaeretan: 
- Solaskideen eskaeren arabera hautatzea eta transmititzea informazioa. 
- Emandako eta jasotako mezua ulertu dela ziurtatzea, eta solaskidearekiko enpatia azaltzea. 

EI2.6 Bezeroei harrera egiteko, agurtzeko eta arreta emateko prozesuak deskribatzea, eta bezeroaren 
gogobetetasuna lortzeko funtsezko faktoreak eta etapak identifikatzea. 
EI2.7 Laneko testuinguruetan, harreratik bezeroari arreta eta informazioa ematea eskatuko duten egoeretarako 
komunikazio-trebetasun eta -teknika egokiak aplikatzea. 
EI2.8 Ostatatze-establezimenduetan aplikatu behar diren protokolo-arauak hautatzea, egin behar den ekitaldi-motaren 
arabera. 
EI2.9 Ostatatze-establezimenduetan ohikoak diren kexak eta erreklamazioak formulatzean gatazkak konpontzeko 
egoeren adibideak ematea. 
EI2.10 Onartzea bezero izan litezkeenei kortesiaz eta dotoreziaz arreta eman behar zaiela, haien ohiturak, gustuak 
eta informazio-premiak asetzen saiatuz, haien kexei adeitasunez eta diskrezioz erantzunez, eta zerbitzua ematen 
duen entitatearen irudi ona sustatuz. 
EI2.11 Zerbitzuak sortzeko eta emateko prozesu orotan azkar eta zehaztasunez jardutearen garrantzia baloratzea, 
bezeroek kalitatea hautemateko ikuspuntutik. 

A3: Harreran informazioa kudeatzeko prozedurak aztertzea, bertako aplikazio informatikoak ustiatzea eta haien erabilera 
justifikatzea hainbat ostatu-motatan. 

EI3.1 Harrera-sailean erabiltzen den dokumentazioarekin lotutako kasuetan: 
- Dokumentuen legezkotasuna eta egokitasuna egiaztatzea. 
- Indarrean dagoen araudiaren arabera establezimenduko bezeroei eskatu beharreko dokumentazioa 

identifikatzea. 
- Eragiketa bakoitzerako dokumentu egokia hautatzea. 
- Dokumentua osatzen duten kontzeptuak/zatiak azaltzea. 
- Dokumentazio espezifikoa formalizatzea eta diseinatzea. 
- Erreklamazioak bideratzeko eta kudeatzeko txostenak egitea. 

EI3.2 Aplikazio informatiko espezifikoetan datuak sartzea eta erregistratzea, segurtasun-, konfidentzialtasun- eta 
integritate-irizpideak kontuan izanik. 
EI3.3 Laneko egoeretan, zenbait aplikazio informatiko erabiliz, honako hauek lortzeko beharrezko datuak sartzea eta 
egiaztatzea: 

- Erreserben plangintzak. 
- Okupazio-aurreikuspenak. 
- Logeletako egoera kontrolatzeko zerrendak. 
- Sailen ekoizpen-laburpenak. 
- Bezero-kontuen egoera. 
- Informazioaren kudeaketarekin lotutako beste datu interesgarri batzuk. 
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A4: Kobrantzak eta fakturazioa kudeatzeko prozesuak egitea, horretarako prozedura eta eragiketa egokiak aplikatuz. 
EI4.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten suposizioetan: 

- Fakturatzeko eta kobratzeko eragiketak egitea, egonaldiaren eta kontsumitutako zerbitzuen datuak abiapuntu 
izanik. 

- Kudeaketa-txostenak aurkeztea, eta espero ziren emaitzetako desbideratzeen jatorria justifikatzea, 
proposatutako neurri zuzentzaileak argudiatuz. 

EI4.2 Ekoizpena fakturatzeko eta kobratzeko prozesuetan eta kontrol ekonomikoko prozesuetan erantzukizun eta 
zintzotasun handiz esku hartzeko beharra onartzea. 

A5: Ostatatze-establezimenduen segurtasun-zerbitzua kontsultatzea. 
EI5.1 Establezimendu bakoitzaren antolamenduan dauden segurtasun-funtzio espezifikoak kontsultatzea. 
EI5.2 Bezeroen eta haien ondasunen segurtasunerako arauak, establezimendurako egokiak, kontsultatzea. 

A6: Ostatatzearen eremuko sailetan aplikatzekoak diren langileen zuzendaritzako eta integrazioko teknikak aplikatzen diren 
begiratzea. 

EI6.1 Lantaldeak zuzentzen laguntzea, taldearen beharrak aurrez finkatutako helburuen, politiken edo jarraibideen 
esparruan integratuz eta koordinatuz. 
EI6.2 Lan-bileretan parte hartzea; bilerak dinamizatzea, modu aktiboan esku hartzea edo parte-hartzaileen esku-
hartzea lortzea, eta bileraren xedearen arabera jardutea. 

A7: Ostalaritzako eta turismoko hainbat zerbitzuren eta produkturen kalitate-kontrolak egiten laguntzea, eta lortutako 
emaitzak ebaluatzen laguntzea. 

EI7.1 Norberaren lanpostuan kalitate-helburuei dagokienez eragina duten datuak erregistratzen laguntzea, finkatutako 
ereduen eta estandarren arabera betetzen direla egiaztatzeko. 
EI7.2 Itxuraz zerbitzuaren ahulezia erakuts lezaketen egoerak detektatzen laguntzea, haien inguruko egiazko 
informazioa emango duten sistemetan sartzeko. 
EI7.3 Datuak eta proposamenak biltzeko inkestak egiten laguntzea. 
EI7.4 Datuak biltzen eta dagozkien erregistroetan eta adierazleetan sartzen laguntzea. 
EI7.5 Izan litezkeen ahuleziak detektatzeko ondorioak ezartzen laguntzea, eta desbideratzen kausak identifikatzen 
laguntzea. 
EI7.6 Ekintza prebentiboen eta zuzentzaileen proposamenetan laguntzea. 

A8: Solaskide batekin edo batzuekin ingeles estandarrean hitz egitea, turismo-zerbitzuetako egoera formaletan eta 
informaletan, zailtasun ertaineko mezuak arin adieraziz eta ulertuz. 

EI8.1 Solaskide batekin edo batzuekin ingelesez interakzioan aritzea, zenbait lan-egoeratan, hala nola: 
- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 

garraiobideetako bezeroei zuzenean arreta ematean, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen bitartean 
eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, ezustekoak eta hutsuneak konpontzean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko informazioa 

eta aholkuak ematean. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei arreta ematean. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak kudeatzean. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak berrestean. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen artean 

sustatzean. 
- Zerbitzu eta produktu turistikoak edo sustapenekoak saltzean edo eskaintzean. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak 

negoziatzean. 
EI8.2 Komunikazioan eragina duten baldintzetan, ingelesezko interakzio-egoerak bideratzea. Baldintza horien artean 
daude: 

- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa. 
- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 
- Argitasuna ahoskatzean, eta zenbait doinu. 
- Ostalaritza eta turismoko establezimenduetan, garraioetan, parke tematikoetan eta aisialdiko eta biltzarretako 

guneetan ohikoak diren inguruko zaratak edo interferentziak. 
- Komunikaziorako dagoen denbora. 
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A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI9.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI9.5 Zehaztutako komunikazio-kanalak erabiltzea. 
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

Edukiak: 
1. Ostatatze-establezimenduetako logelen eta zerbitzuen erreserben kudeaketa 

- Erreserben prozedurak eta iturriak identifikatzea. 
- Hainbat erreserba-iturrirekin hitzartutako eskaintzak, kontratuak eta baldintzak interpretatzea. 
- Prezioak eta tarifak identifikatzea, baita legezko alderdiak eta beharrezko bermeak ere. 
- Erreserbetarako programa informatikoak maneiatzea. 
- Erreserba-prozesuetan ohikoak diren dokumentuak erabiltzea. 
- Sailen arteko informazioan erreserben dokumentazioa erabiltzea. 
- Erreserben dokumentazioa artxibatzea. 

2. Ostatatze-establezimenduetako salmentetan eta bezeroarentzako arretan erabiltzeko komunikazio-
teknikak 

- Testuinguru jakin baterako jantzi egokiak hautatzea. 
- Solaskideen eta egoeren araberako komunikazio-teknika egokiak aplikatzea. 
- Solaskideen eskaeren araberako informazioa hautatzea eta jakinaraztea. 
- Ekitaldi-motaren arabera aplikatzea protokolo-arauak. 
- Solairuen sailaren zerbitzuak sortzeko eta emateko prozesu guztietan azkar eta doitasunez jardutea. 
- Ostatatze-establezimenduetan ohikoak diren kexak eta erreklamazioak ebaztea. 
- Agurtzeko hainbat modu erabiltzea. 
- Kortesia-arauak erabiltzea, bai aurrez aurrekoak, bai urrutikoak. 

3. Harrerako informazioaren kudeaketa eta aplikazio informatiko espezifikoen erabilera 
- Indarrean dagoen araudiaren arabera establezimenduko bezeroei eskatu beharreko dokumentazioa eskatzea. 
- Harrerako berezko dokumentuen legezkotasuna eta egokitasuna egiaztatzea. 
- Harrera-sailaren dokumentazio espezifikoa formalizatzea eta diseinatzea. 
- Bezeroen erreklamazioak bideratzeko eta kudeatzeko txostenak egitea. 
- Aplikazio informatiko espezifikoetan datuak sartzea eta erregistratzea, segurtasun-, konfidentzialtasun- eta 

integritate-irizpideak kontuan izanik. 
- Erreserba-plangintzak egitea aplikazio informatikoen bitartez. 
- Okupazio-aurreikuspenak egitea aplikazio informatikoen bitartez. 
- Logelen egoera kontrolatzeko zerrendak egitea aplikazio informatikoen bitartez. 
- Sailen ekoizpen-laburpenak egitea aplikazio informatikoen bitartez. 
- Bezeroen kontuen egoera lortzea aplikazio informatikoen bitartez. 

4. Ostatatze-establezimenduetako zerbitzuen fakturazio eta kobrantzen kudeaketa 
- Fakturatzeko eta kobratzeko eragiketak egitea, egonaldiaren eta kontsumitutako zerbitzuen datuak abiapuntu 

izanik. 
- Desbideratzeen jatorria justifikatzeko eta neurri zuzentzaileak proposatzeko kudeaketa-txostenak aurkeztea. 

5. Ostatatze-eremu eta -sailetarako planen definizioa 
- Enpresen edo entitateen plan orokorren esparruko ostatatze-eremu baterako helburuak jartzen laguntzea. 
- Plan batean proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzen laguntzea. 
-  Planifikatutako jardunen ondoriozko programak planteatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide 

materialak zehazten laguntzea. 

6. Ostatatze-establezimenduen segurtasun-zerbitzuaren erabilera 
- Establezimenduaren antolamenduan segurtasun-funtzio espezifikoak esleitzen parte hartzea. 
- Bezeroen eta haien ondasunen segurtasunerako arauak prestatzen parte hartzea. 

7. Ostatatzearen eremuko sailetan langileak zuzentzea eta integratzea 
- Jarraibideak eta informazioa jasotzea eta ematea. 
- Zereginen esleipena eta lan-planen koordinazioa aztertzea. 
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- Lantaldeen zuzendaritza aztertzea. 
- Lan-bileretan parte hartzea. 

8. Ostatatzearen eremuko sailetako kalitate-kontrolak 
- Ostatatzearen eremuko sailen kalitate-adierazleak interpretatzea. 
- Bezeroek adierazleekiko duten gogobetetasun-maila neurtzeko aukera emango duten galdetegi sinpleak 

prestatzea. 
- Kalitaterik ezaren kausak finkatzeko eta aztertzeko oinarrizko erremintak aplikatzea. 
- Kalitate-sistema aztertzea, urritasunak eta hobetu daitezkeen arloak identifikatzea, eta kalitate-helburuak ezartzea 

eta hobekuntza-planak garatzea. 
- Ezarritako kalitate-sistemaren dokumentazioa eta informazioa kudeatzea. 

9. Turismo-zerbitzuetako egoeretan ingeles estandarrean komunikatzea 
- Bidaia-agentzietako, ostatuetako, turismo-bulegoetako, ekitaldietako eta itsaso eta trenbide bidezko 

garraiobideetako bezeroei ingelesez zuzenean arreta ematea, haiek iristen direnean, egonaldiak irauten duen 
bitartean eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, ezustekoak eta hutsuneak ingelesez konpontzea. 
- Erreklamazioak eta kexak ingelesez ebaztea. 
- Helmugei, zerbitzuei, produktuei, tarifei, bidaia konbinatuei, ibilbideei, geltokiei eta eskalei buruzko informazioa eta 

aholkuak ingelesez ematea. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei ingelesez arreta ematea. 
- Bidaia-agentzietako eta ostatuetako erreserbak eta bestelako zerbitzuak ingelesez kudeatzea. 
- Bezeroei eta hornitzaileei kontratatutako zerbitzuak ingelesez berrestea. 
- Establezimendu, bidaia, ekitaldi edo inguru turistiko bat egungo bezeroen eta bezero izan litezkeenen artean 

ingelesez sustatzea. 
- Bezeroekin edo sektoreko profesionalekin zerbitzugintza, elkarlan edo kontrataziorako akordioak ingelesez 

negoziatzea. 
- Ingelesez komunikatzea aurrez aurre edo telefono bidez. 
- Ingelesez komunikatzea egoera formaletan eta informaletan. 
- Ingelesez hizkuntzaren erabileraren arloko ohituren arabera komunikatzea. 
- Ingelesez solaskideen kopuruaren eta haien ezaugarrien arabera komunikatzea. 
- Ingelesez komunikatzea, argi ahoskatuta, eta hainbat doinu interpretatzea. 
- Ingelesez komunikatzea inguruneko zarata edo interferentziak dauden egoeretan. 
- Dagoen denbora kontuan izanik komunikatzea ingelesez. 

10. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0263_3 
Merkataritza-ekintzak eta 
erreserbak 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Publizitatean eta Harreman Publikoetan 
lizentziaduna. 

• Ikerketan eta Merkatuko Tekniketan 
lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziaduna. 

• Turismoan diplomaduna.  

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

2 urte 

MF0264_3 
Harrera eta bezeroarentzako 
arreta 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Publizitatean eta Harreman Publikoetan 
lizentziaduna. 

• Ikerketan eta Merkatuko Tekniketan 
lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziaduna. 

• Turismoan diplomaduna.  

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

2 urte 

MF0265_3 
Ostatatzearen eremuko 
sailen kudeaketa 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Zientzia Aktuarial eta Finantzarioetan 
lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziaduna. 

• Turismoan diplomaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

2 urte 

MF1057_2 
Turismorako ingeles 
profesionala 

• Ingeles Filologian lizentziaduna 

• Itzulpengintzan eta Interpretazioan 
lizentziaduna. 

• Honako prestakuntza osagarri hau duen 
goi-mailako edozein titulu: Hizkuntza 
Eskola Ofizialak ematen dituen 
hizkuntzetako gaitasun-agiriak. 

• Honako prestakuntza osagarri hau duen 
unibertsitateko goi-mailako edozein 
titulazio: dagokion hizkuntzako 
lizentziatura lortzeko ikasketen ziklo bat, 
eta aurreko atalean aipatutako ikasketa 
osagarriak. 

1 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako 
Prestatzailearen profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia 
didaktikoko prestakuntza baliokidea. Salbuetsita daude: 
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---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko 
graduondoko titulua dutenak. 

 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko 
irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Ostatuetako harrerako lantegia 80 80 

Hizkuntzen ikasgela 45 60 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela   X  

Ostatuetako harrerako lantegia X X X  

Hizkuntzen ikasgela    X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

---- Espezialitateko software espezifikoa 

---- Errotuladorez idazteko arbelak 

---- Orri birakariak 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
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Ostatuetako harrerako lantegia 

---- Ostatuko mostradorea 

---- Koloretako laser-inprimagailua 

---- Eskanerra 

---- Fotokopiagailua 

---- Inprimatzeko aukera duten kalkulagailuak 

---- Praktiketako telefonoak 

---- Armairu apaladuna 

---- Gela-motako segurtasun-kutxa, armairuan instalatua 

---- Apalategi berezia 

---- Esekitzeko karpeten artxibategiak 

---- Harrerako material kontsumigarria 

Hizkuntzen ikasgela 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Proiektagailua 

---- Ingelesa ikasteko programak informatikoak 

---- Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak 

---- Hiztegi elebidunak. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 
ikasle izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin 
behar dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 
IKASLEAK 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. 

 



 

 



 

 

 


