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IZENA 
BIDAIA KONBINATUEN ETA EKITALDIEN SORRERA ETA KUDEAKETA 

 

KODEA 
HOTG0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Ostalaritza eta turismoa. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Turismoa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
HOT330_3 Bidaia konbinatuen eta ekitaldien sorrera eta kudeaketa. (1700/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 
Bidaia konbinatuak, antzeko produktuak eta ekitaldiak sortzea eta antolatzea, behar izanez gero ingelesa erabiliz, eta bidaia-
agentzian edo haren baliokide den erakundean dagokion saila edo unitatea kudeatzea. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1055_3: Bidaia konbinatuak, txangoak eta lekualdatzeak prestatzea eta antolatzea 
- UC1056_3: Ekitaldiak kudeatzea. 
- UC0268_3: Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateak kudeatzea 
- UC1057_2: Turismo-jardueretan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile independente mailarekin. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Bidaia-agentzietako, bidaia-antolatzaileetako, biltzarrak antolatzen dituzten entitateetako, hotel-establezimenduetako 
ekitaldi-sailetako eta turismo-sustapeneko bulegoetako ekoizpen-unitateetan jarduten du nagusiki, sektore publikoan 
nahiz pribatuan. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Turismoaren sektorea; batik bat, turismo-banaketaren eta -sustapenaren azpisektoreak, bidaia-agentzia igorle 
txikizkakoak eta handizkakoak, bidaia-antolatzaileak, bidaia-agentzia hartzaileak, turismo-sustapeneko bulego eta 
entitateak eta biltzarren antolatzaile profesionalak. Honako hauen gisako establezimenduetan ere lan egiten du: 
hotelak, biltzar-zentroak eta ekitaldiak antolatzen dituzten entitateak. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
3314.005.2 Bidaia-agentziako sustatzailea. 
3314.005.2 Handizkako bidaia-agentziako sustatzailea. 
3314.002.5 Bidaia-agentziako salmenta-teknikaria. 
3314.002.5 Handizkako bidaia-agentziako erreserba-saileko langilea edo burua. 
3314.003.4 Bidaia-agentziako produktu-teknikaria. 
3314.003.4 Handizkako eta txikizkako bidaia-agentziako bidaia konbinatuen programatzailea. 
3314.003.4 Handizkako bidaia-agentziako estatuko edo nazioarteko saileko arduraduna. 
3314.001.6 Bidaia-agentziako teknikaria. 
3314.006.1 Bidaia-agentziako transferista. 
Kalitate-koordinatzailea handizkako bidaia-agentzietan edo biltzarrak antolatzen dituzten enpresa profesionaletan eta 
ekitaldiak eta azokak antolatzen dituzten entitateetan. 
Biltzar-bulegoetako eta biltzarrak antolatzen dituzten enpresetako teknikaria edo sustatzailea. 
Biltzar-zentroetako teknikaria edo sustatzailea. 
Azokak eta ekitaldiak antolatzen dituzten entitateetako langilea. 
Hotel-entitateetako ekitaldi-sailen arduraduna. 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1055_3 
Bidaia konbinatuen prestaketa eta kudeaketa 

150 

UF0073: Produktu, zerbitzu eta 
helmuga turistikoak (zeharkakoa) 

90 

UF0074: Bidaia konbinatuen 
plangintza, programazioa eta 
antolaketa 

60 

MF1056_3 
Ekitaldien kudeaketa. 

150 

UF0075: Ekitaldien plangintza, 
antolaketa eta kontrola 

90 

UF0076: Ekitaldiak merkaturatzea 30 

UF0043: Protokoloaren kudeaketa 
(zeharkakoa) 

30 

MF0268_3 
Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-
unitateen kudeaketa (zeharkakoa) 

120 

UF0077: Turismoaren arloko 
informazio- eta banaketa-unitateak 
kudeatzeko prozesuak 

70 

UF0049: Ostalaritzako eta turismoko 
kalitatea kudeatzeko prozesuak 

50 

MF1057_2 
Turismorako ingeles profesionala (zeharkakoa) 

90 

  

MP0018 
Bidaia konbinatuak eta ekitaldiak sortzeko eta 
kudeatzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

160 
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1. gaitasun-atala:  
BIDAIA KONBINATUAK, TXANGOAK ETA LEKUALDATZEAK 
PRESTATZEA ETA ANTOLATZEA 
 

Kodea: UC1055_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Merkatuan eskaintzeko egokiak eta lehiakorrak izango diren edo eskari espezifiko baten eskakizunei erantzungo 
dieten bidaia konbinatuak prestatzea. 

BI1.1 Norberaren eskaintza eta lehiarena, gaur egungoa zein aurreko kanpainetakoa, aztertzen da, alderdi hauei 
dagokienez: 

- Eskaintzen diren helmugak. 
- Produktuen, zerbitzuen eta osagarrien ezaugarriak, zerbitzu-emaileak, aukerak eta aldagaiak. 
- Bitartekari saltzaileei eskaintzen zaizkien ordainsariak. 
- Salmenten maila eta emaitza ekonomikoak. 

BI.2 Produktua zer merkaturi eta segmenturi zuzentzen zaion kontuan izanik, edo bezeroaren eskari espezifikoen 
arabera, zehazten dira ibilbidea, bidaia konbinatuaren beste ezaugarri batzuk eta barnean hartu behar dituen 
zerbitzuak. Horretarako, turismo-helmugei eta -zerbitzuei buruzko ezagutzak baliatzen dira, eta lehiaren eta 
norberaren eskaintzaren azterketaren emaitzak kontuan hartzen dira. 
BI1.3 Bidaia konbinatuetan sartu behar diren zerbitzuak zehazten bira, baita zerbitzu-emaile izan litezkeenak ere. 
Horretarako, euskarri informatiko eta komunikabide egokiak erabiltzen dira, eta bidaia-agentzia hartzaileen, aireko 
brokerren eta beste turismo-bitartekari batzuen eskaintzak kontuan hartzen dira. Eragiketa erregularren kasuan, 
maiztasunak eta irteera-datak ere zehazten dira. 
BI1.4 Zerbitzuen eskaintzak eta kotizazioak lortu eta hautatzen dira, aintzat harturik zerbitzuak finkatutako moduan 
emateko bermeak, alde batetik, eta, bestetik, kalitate/prezio erlaziorik onena eta azken produktuaren 
lehiakortasunik handiena zehazten duten faktoreak. Prozesu horretan, komunikaziorako eta negoziaziorako 
trebetasunak aplikatzen dira. 
BI1.5 Zerbitzuen erabilgarritasuna ziurtatzen duten dokumentuak formalizatzen dira. Dokumentu horietan, zerbitzu-
emaileen konpromisoa eta kontratazioaren nondik norakoak islatzen dira, eta, bitartekaritza-kasuetan, 
bitartekaritza zer baldintzatan gertatzen den jasotzen da. 
BI1.6 Bidaia konbinatu baten aurrekontua egitean, aintzat hartzen dira salmenta-aurreikuspenak, kostu finkoak eta 
aldakorrak, txikizkarientzako ordainsariak eta irabazi-marjinak. Horrez gain, kostu-prezioa, handizkariaren 
salmenta-prezioa eta publikoarentzako salmenta-prezioa zehazten dira; baita osagarriak, errentagarritasun-
atalasea eta beste adierazle ekonomiko batzuk ere. 
BI1.7 Bidaia konbinatu baten eskaintzaren aurkezpen-ezaugarriak zehazteko, euskarri egokia prestatzen da, nahiz 
bezeroei zuzenean aurkezteko izan —eskariaren arabera prestatutako produktuen kasuan—, nahiz eskaintzaren 
euskarria diseinatzeko edo merkaturatzeko ardura dutenei aurkezteko izan —eskaintzak egiteko produktuen 
kasuan—. 

LB2: Aurreikusitako salmenta-mailak lortzeko edo gainditzeko moduan kudeatzea erreserbak. 
BI2.1 Erreserba-eskaerei erantzutean, bezeroen itxaropenetara hobekien egokitzen diren helmugei, 
establezimenduei eta garraiobideei buruzko aholkuak ematen zaizkie bezeroei. 
BI2.2 Erreserba-eskaerak bideratzeko, toki librerik baden ikusten da, eta hornitzaileen zerbitzu-berresteak 
kudeatzen dira. 
BI2.3 Eskaera zer egoeratan dagoen jakinarazten da, eta ulertzen eta onartzen dela ziurtatzen da. Eskatzen den 
bidaia edo bidaia hari lotutako zerbitzuren bat berretsi ezin denean, dauden beste aukerak aintzat hartzen dira eta 
bezeroei jakinarazten zaizkie, eta haiek onartzeko argudioak ematen dira. 
BI2.4 Erreserbak ezarritako euskarrietan —eskuzkoak edo informatikoak— erregistratzen dira, kupoen egoera 
kontrolatzen da, hornitzaileei salmenten berri ematen zaie, garraiobideetan eserlekuak esleitzen dira, eta 
berresteko dauden eskaeren jarraipen egokia egiten da. 
BI2.5 Bidaiaren prezioa jakinarazten edo berresten da, eta gordailu gisa jarri behar den zenbatekoaren berri 
ematen da, baita gainerako zenbatekoa zer datatan ordaindu behar den esan ere. Horrez gain, bidaiaren 
ezaugarriak eta berezitasunak jakinarazten edo berresten dira, eta, hala badagokio, bidaia konbinatuen kontratua 
formalizatzen da edo bitartekari saltzaileak formalizatu duela egiaztatzen da. 

1 
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BI2.6 Erregulartasunez kontrolatzen da erreserbak zer baldintzatan berretsi diren hornitzaileekin; batik bat, 
mugaegunei, ordainketa aurreratuei eta likidazioei dagokienez. Gainera, erreserba horiek betetzeko argibideak 
ematen dira. 

LB3: Bidaia konbinatuak antolatzea, eta zerbitzuak ezarritako moduan egiten direla eta bezeroen gogobetetasuna 
lortzen dela ziurtatzea. 

BI3.1 Zerbitzuak jasotzeko eskubideen euskarri-dokumentuak, hala nola bidaia-txartelak eta bonuak, ezarritako 
moduan eta epeetan egiten dira, edo bitartekari saltzaileek modu berean egiten dituztela egiaztatzen da. Eta 
informazio-dokumentazioa —ibilbideak eta gidak, besteak beste— eta beste elementu osagarri batzuk —hala nola 
dokumentu-zorroak eta bidaia-poltsak— barne- edo kanpo-hornitzaileei eskatzen zaizkie. 
BI3.2 Dokumentazioa eta elementu osagarriak entregatzeko edo egiteko prestatzen dira. Bidaia hasteko 
egunarekiko beharrezko edo aurreikusitako aurrerapenarekin prestatzen dira. 
BI3.3 Zerbitzu-hornitzaileek eta -emaileek eskatzen dituzten kontrol-dokumentuak —bidaiari-zerrendak eta 
egindako dokumentuen kopiak, adibidez— sortzen dira, eta zerbitzuen zehaztapenei edo bidaiarien eskakizun 
bereziei buruzko oharrak sartzen dira haietan. Gainera, aurreikusitako moduan eta epeetan prestatzen edo 
entregatzen dira dokumentu horiek. 
BI3.4 Gertakizunak aurreikusten dira, eta bidaian gertatzen diren ezustekoak eta hutsak konpontzen dira. 
BI3.5 Administrazio- eta kontabilitate-dokumentuak sortzen dira, edo dokumentu horiek betetzeko beharrezko 
datuak helarazten zaizkio dokumentu horiek sortu behar dituen sailari. 
BI3.6 Bidaiaren garapena eta barnean sartuta dauden zerbitzuak ebaluatzen dira, eta aurreikusitako txostenak edo 
komeni direnak informatu beharreko sailei eta pertsonei igortzen zaizkie. 

LB4: Txangoak eta bisitaldiak prestatzea eta programatzea, eskaintza erregularrera begira edo jasotako eskarien 
arabera, eta errendimenduak lortzea eta bezeroen itxaropenak gogobetetzea. 

BI4.1 Txangoen ibilbideak eta bisitaldiak definitzen dira, eta, horretarako, aintzat hartzen dira zonaldeko baliabide 
turistikoak, haien jasangarritasuna, haiek ikusteko ordutegi egokiak edo libre daudenak, bide-azpiegiturak, 
beharrezko garraiobideak, jatetxe-arloko establezimenduak, baldintza meteorologikoak eta beste faktore batzuk, 
turismo-giden ezagutza eta ekarpenak baliatuz. 
BI4.2 Eskaintzaren barnean hartu behar diren zerbitzuak zehazten dira; zerbitzugileei zerbitzu horien prezioak, 
tarifak eta elkarlanaren nondik norakoak eskatzen zaizkie; eta ikuskapen-bisitaldien bitartez ebaluatu, eta 
egokienak hautatzen dira. 
BI4.3 Salmenta-prezioak finkatzeko, kontuan hartzen dira hornitzaileekin formalizatutako kontratuak eta akordioak, 
kostu finkoak eta aldakorrak, salmenta-aurreikuspenak, txangoa edo bisitaldia zenbat lagunentzako programatzen 
den, irabazi-marjinak, saltzaileentzako komisioak eta lehiakideen eskaintza. 
BI4.4 Antolatzeko gutxieneko bidaiari-kopurua finkatzen da, eta, eragiketa erregularren kasuan, gaur egungo 
eskaria eta etorkizunean izan litekeena kontuan izanik finkatzen dira irteera-maiztasunak. 
BI4.5 Erreserba-eskaerei erantzuteko, erabilgarri dauden plazen kontrola eta salmenten erregistroa egiten da, 
bezeroek, laguntzaileek eta hornitzaileek jakin beharreko eragiketaren alderdiei buruzko informazioa ematen da, 
eta beharrezko administrazio- eta kontabilitate-dokumentazioa prestatzen da. 
BI4.6 Txangoaren edo bisitaldiaren garapena eta barnean hartzen diren zerbitzuak ebaluatzen dira, turismo-
produktuak eskariari zenbateraino erantzuten dion zehazten da, eta aurrez diseinatutako ibilbidea edo bisitaldia 
hobetu dezaketen alternatibak proposatzen dira. 
BI4.7 Bildutako informazioa aztertzen da, eta beste ibilbide batzuk diseinatzeko aukerak ebaluatzen dira, turismo-
eskaintza eta -eskaria kontuan izanik, eta bideragarritasun komertziala eta teknikoa zenbatetsiz. 

LB5: Banako zein taldeko lekualdatzeak programatzea eta antolatzea, bidaiaren antolatzaileen zehaztapenak betez. 
BI5.1 Banako zein taldeko lekualdatzeak egiteko zerbitzuak eman behar dituzten garraiolarien tarifak eskatzen, 
negoziatzen eta adosten dira, eta lekualdatzerik ohikoenetako zerbitzuen oinarrizko prezioak zehazten dira, 
eskaintzaren euskarrietan barnean hartzeko. 
BI5.2 Lekualdatze-zerbitzuen eskaerak aztertzen dira, beharrezko garraiobideak eta laguntzak zehazteko, eta 
zerbitzua kotizatzeko eta programatzeko beharrezko datu guztiak daudela egiaztatzen da. 
BI5.3 Lekualdatze-eskaerak berresten dira, eta haien prezioa eta bestelako baldintzak adierazten dira. Bidezkoa 
denean, zerbitzua aldez aurretik ordaintzea eskatzen da, eta horretarako epea finkatzen da. 
BI5.4 Berretsitako lekualdatzeak aurreikusitako euskarrian erregistratzen dira, eta beharrezko zerbitzuak 
zerbitzugileekin batera kudeatzen dira eta haien berrespena lortzen da. 
BI5.5 Administrazio- eta kontabilitate-dokumentuak sortzen dira, edo haiek betetzeko ardura duen sailari 
beharrezko datuak helarazten zaizkio. Lekualdatzeetan laguntzeko zerbitzuak erabiltzen diren kasuetan, 
aurreikusitako dokumentuak betetzen dira, eta beharrezko informazio guztia biltzen da haietan. Laguntza-emaileei 
behar besteko aurrerapenarekin helarazten zaie informazio hori. 
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BI5.6 Lekualdatzea berresten eta kontrolatzen da, eta zerbitzua aurreikusitako moduan ematen dela ziurtatzen da. 

LB6: Prozesuen eta zerbitzuen kalitatearen hobekuntzan parte hartzea, ezarritako estandarrak eta bezeroen 
gogobetetze-maila areagotzeko. 

BI6.1 Kalitate-estandarrak betetzen edo gainditzen ditu lanak, ezarritako prozeduren eta jarraibideen arabera, eta 
azken bezeroen, bidaia-sustatzaileen eta bitartekari saltzaileen itxaropenak betetzea lortzen du. 
BI6.2 Helmugei buruzko informazioa, zerbitzuen, hornitzaileen eta zerbitzugileen ezaugarriak eta kalitatean eragin 
lezaketen baldintzei buruzko informazioa erabiltzen edo jakinarazten da. 
BI6.3 Jasotako zerbitzuekiko gogobetetasuna edo gogogabetasunik eza adieraztea eskatzen zaie bezeroei. Hori 
lortzeko, gogobetetasun-galdetegiak ematen zaizkie, eta bete ditzaten motibatzen dira. 
BI6.4 Turismo-taldeen laguntzaileei eskatzen zaie zerbitzugileak ebaluatzeko txostenak egiteko. 
BI6.5 Bezeroen kexei edo erreklamazioei adeitasunez, eragimenez eta ahalik eta diskreziorik handienez 
erantzuten zaie, ezarritako prozedurari jarraituz, indarrean den legedia betez, eta haiek ebazteko eta bezeroen 
gogobetetasuna lortzeko neurri egokiak hartuz. 
BI6.6 Produktuak aldian behin ebaluatzen dira, bai zerbitzu integratuen kalitateari dagokionez, bai merkatuan 
duten arrakastari dagokionez, etorkizuneko plangintzetarako eta erabakiak hartzeko. 
BI6.7 Bezeroekiko eta hornitzaileekiko komunikazioa arina da, eta interakzio eta ulermen egokia lortzeko 
bitartekorik eraginkorrena erabiltzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Banaketa-sistema globalen terminalak (GDS). Kudeaketako aplikazio informatikoak eta Interneterako konexioa duten 
ordenagailuak. Inprimagailuak. Telefax-gailuak. Telefonoak. Trafiko-agiriak eta bonuak, nahiz propioak, nahiz 
hornitzaileenak. Inprimakiak eta administrazio-dokumentuak, norberarenak eta hornitzaileenak. Informazio-
dokumentazioa. Sustapen-materiala eta prestatutako dokumentaziorako euskarri-materiala. 
Askotariko bulego-materiala. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Erreserbak eskatzeko eta berresteko mezuak eta formalizatutako eta bidalitako zerbitzuak aldatzeko edo ezesteko 
mezuak. Askotariko informazio osagarria (zerbitzuen eta establezimenduen deskribapena, helmugei, produktuei eta 
zerbitzuei buruzko informazioa eta abar) formalizatuta eta helarazita. Egindako eskaintzari eta eskariari egokitutako 
turismo-paketeak eta bidaia konbinatuak. Txango eta bisitaldi erregularrak edo eskaeraren araberakoak diseinatuta. 
Banako eta taldeko lekualdatzeak programatuta. Zordunketa- eta kreditu-oharrak formalizatuta. Erregistroak eta 
espedienteak formalizatuta. Barne- eta kanpo-dokumentuak kontrolatuta eta artxibatuta, eta haien erreferentziak eginda. 
Eskainitako helmuga, produktu eta zerbitzu turistikoei buruzko informazioa eta aholkuak. Turismo- eta bidaia-zerbitzuak 
erabiltzeko eskubideen salmenta. Zerbitzuen ordainketa- edo berreste-dokumentuak (hegazkin, itsasontzi eta trenbide 
bidezko bidaietarako txartelak, hotel-bonuak, bidaia-antolatzaileen bonuak, berresteko mezuak eta buletinak, eta abar) 
prestatuta edo igorrita. Gogobetetze-galdetegiak beteta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Turismo-helmuga, -produktu eta -zerbitzuei buruzko informazio inprimatua, euskarri magnetikoetan eta webguneetan 
dagoena; prezioak eta tarifak; estatuko eta nazioarteko bidaiariei eskatu beharreko baldintzak eta aplikatu beharreko 
araudiak; hornitzaileen eta zerbitzugileen araudia; eta enpresaren barne-araudia. Kanpoko informazioa duten euskarriak: 
gidak, ordutegiak, mapak, tarifak, katalogoak, direktorioak, eskuliburu operatiboak, salmenta-eskuliburuak eta 
dokumentuak prestatzeko eskuliburuak. Barneko informazioa duten euskarriak: jarraibideak, aginduak, memorandumak, 
zirkularrak, memoriak, txostenak, gidak eta eskuliburuak. 
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2. gaitasun-atala: 
EKITALDIAK KUDEATZEA 

 

Kodea: UC1056_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ekitaldien eskaintza orokorra zehaztea eta sustatzea, bezeroak erakartzeko. 
BI1.1 Norberaren eskaintza eta lehiarena, gaur egungoa zein aurreko kanpainetakoa, aztertzen da, alderdi hauei 
dagokienez: 

- Eskainitako zerbitzuak. 
- Produktuen ezaugarriak, zerbitzu-emaileak, aukerak eta aldagaiak. 
- Salmenten maila eta emaitza ekonomikoak. 

BI1.2 Eskaintza orokor gisa erabiltzen diren ekitaldi tipoak definitzen dira, eta helburu duten merkatuaren eta 
segmentuaren arabera zehazten dira, bezeroen kontsumo-ohiturei buruzko informazioa eta lehiaren eta norberaren 
analisiaren emaitzak kontuan hartuta. 
BI1.3 Zerbitzu-mota bakoitzerako hornitzaileak ebaluatzen eta hautatzen dira, eta akordioak eta/edo kontratuak 
formalizatzen dira haiekin. 
BI1.4 Zerbitzuen eskaintzak eta kotizazioak lortzen dira, eta negoziazioaren eta aukeraketaren mende uzten dira, 
aintzat hartuz zerbitzugintzako bermeak eta kalitate-prezio erlaziorik onena eta azken produktuaren lehiakortasunik 
handiena zehazten dituzten faktoreak. 
BI1.5 Zerbitzuen ezaugarriak ekitaldi-mota zehatzaren arabera definitzen dira, hala nola espazioen tamaina eta 
antolamendua, ordutegiak, ikus-entzunezko baliabideak eta baliabide informatikoak, erakustokiak edo euskarriak, 
langile laguntzaileak eta mahaien hornikuntza. 
BI1.6 Eskaintza orokorraren euskarriak diseinatzen dira, baita kontratazio-dokumentuak eta ekitaldiaren kontrol- 
eta jarraipen-dokumentuak ere. 
BI1.7 Bezero izan daitezkeenei eta planifikatutako ekitaldiei buruzko informazioa eraginkortasunez lortzen da. 
BI1.8 Entitatearen zerbitzuen eskaintza eta merkataritza-politika eta -jarraibideak lehiakideenekin konparatzen dira, 
eta alde positiboak eta lehia-posizioa zehazten dira. 
BI1.9 Ekitaldiak erakartzeko sustapen-ekintzak diseinatzen, programatzen eta gauzatzen dira. 

LB2: Sustatzaileen eskariei erantzungo dieten ekitaldiak eta beste eskaintza batzuen aldean lehiakorrak direnak 
proiektatzea, eta haien aurrekontuak egitea. 

BI2.1 Ekitaldiaren oinarrizko zehaztapenak eskatzen dira, eta sustatzaileengandik lortzen dira. Horrez gain, 
ekitaldiaren entitate kudeatzaileak bere gain hartu behar dituen erantzukizunak, kudeaketak eta zereginak 
zehazten eta definitzen dira. 
BI2.2 Ekitaldi baten aurreko aldietako ekitaldien ezaugarriak aztertzen dira, informazio-euskarri eta komunikazio-
bitarteko egokiak erabiliz, eta emandako zerbitzuen maila eta erabilitako hornitzaile-mota aintzat hartuz. 
BI2.3 Ekitaldiaren proiektua ekitaldiaren tipologiaren arabera zehazten da, haren behin-behineko programa 
zehazten da, eman beharreko zerbitzuen ezaugarriak ezartzen dira, eta hornitzaileak eta zerbitzugileak hautatzen 
dira, aintzat hartuz zein merkatu-segmenturi arreta ematen zaion, zer jardun-ahalmen, esperientzia, berme eta 
bestelako faktore dauden, eta, hala badagokio, informazioa eta lanbide-esperientzia eskainiz ekitaldiaren 
sustatzaileari ekitaldiaren egoitzan edo helmugan. 
BI2.4 Zerbitzuen tarifak eta prezioak eskatzen eta negoziatzen dira hornitzaileekin, ahalik eta baldintzarik 
egokienak lortzeko. Komeni bada, bezeroei zuzendutako azken eskaintza hobetzeko aukera emango duten 
alternatibak eskatzen zaizkie hornitzaileei. 
BI2.5 Kostuak eta marjinak definitzen dira, eta aurrekontu ekonomikoa ezartzen da. 
BI2.6 Ekitaldiaren proposamena eta aurrekontua baldintzarik lehiakorrenetan egiten dira, eta sustatzaileei 
aurkezten zaizkie; horretarako, salmenta eta negoziazioko teknikak erabiltzen dira, eta lehiakideekin abantailaz 
lehiatzeko aukera emango duten alternatibak edo aldaketak proposatzen dira. 
BI2.7 Ekitaldia kudeatzeko enkargu-kontratua prestatzen eta sinatzen da, edo sinatzeko proposatzen da. 

 

LB3: Ekitaldia planifikatzea, eta ekitaldia egiteko eta haren jarraipena egiteko beharrezko ekintzak zehaztea. 
BI3.1 Proiektuaren egutegi eta kronograma orokorra lantzen dira, eta sustatzaileekin egin beharreko jarraipen-
bilerak eta prozedura finkatzen dira. 
BI3.2 Ekitaldia finantzatzeko bideak eta iturriak diseinatzen eta kudeatzen dira, edo bi lan horietan laguntzen da. 
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BI3.3 Ekitaldiaren talde exekutiboa konfiguratzen eta antolatzen da, eta, eginkizun horretan, talde horren egitura 
zehazten da, hura osatuko duten entitateak eta pertsonak identifikatzen, hautatzen edo esleitzen dira, eta 
funtzioak, erantzukizunak eta, hala badagokio, lan-programan txertatzeko faseak finkatzen dira. 
BI3.4 Ekitaldiaren programan aurreikusten diren bitartekariak eta zerbitzugileak ebaluatzen, hautatzen eta 
kontratatzen dira, edo haien kontratazioa proposatzen da; horretarako, eman beharreko zerbitzuak eta ondasunak 
erreserbatzen dira, eta haien berrespena lortzen da. 
BI3.5 Zerbitzuak erreserbatzeko eta kontratatzeko epeak eta mugaegunak zehazten dira, eta prospekzio, 
ikuskapen edo koordinaziorako bisitaldiak eta bidaiak erabakitzen eta finkatzen dira. 
BI3.6 Ekitaldiaren publizitatea eta sustapena egiteko eta irudia erakusteko ekintzen eta bitartekoen hornitzaileak 
eta webgunearen diseinu-, prestakuntza- eta ostatatze-hornitzaileak ebaluatzen, hautatzen eta kontratatzen dira, 
edo haiek kontratatzea proposatzen da. 
BI3.7 Ekitaldiaren sustapen-materiala, komunikaziokoa, izena ematekoa, teknikoa eta administratiboa diseinatzen 
da edo diseinatzen laguntzen da. 
BI3.8 Zerbitzuen erabilgarritasuna bermatzeko beharrezko aurrerakinak eta gordailuak formalizatzen eta 
gauzatzen dira hornitzaileekin adostutako moduan, edo horretarako jarraibideak ematen dira. 
BI3.9 Harrerarako, izena emateko, bilerak, ekitaldiak eta erakusketak egiteko eta biltegiratzeko beharrezko 
espazioak diseinatzen eta banatzen dira. 
BI3.10 Protokolo- eta segurtasun-alderdiak eta alderdi funtzionalak aintzat hartzen dira, eta ekitaldia egiteko 
ezaugarri operatiboak eta laguntza- eta euskarri-beharrak finkatzen dira; horretarako, izan litezkeen gorabeherak 
edo krisialdiak aurreikusten dira, eta haietarako irtenbideak proposatzen dira. 

LB4: Ekitaldia egin aurreko ekintza aurreikusiak zuzentzea, ondoren aurreikusitako moduan joan dadin lortzeko, betiere 
egin beharreko aldaketak aldez aurretik eta planifikatuta proposatzeko eta egiteko esleitutako autonomia-mailaren 
arabera. 

BI4.1 Parte-hartzaileak erakartzeko aurreikusitako hedapen, sustapen eta publizitateko ekintzak eta beste batzuk 
gauzatzen dira, edo gauza daitezen agintzen da. 
BI4.2 Parte hartzeko izen-emateei eta berrespenei arreta ematen zaie eta bideratzen dira, eta ezarritako eskuzko 
euskarrietan edo euskarri informatikoetan erregistratzen dira, haien egoera eta parte-hartzaileen tipologia 
kontrolatuz. 
BI4.3 Sarrera-akreditazioak, ekitaldiko dokumentazio profesionala eta elementu osagarriak —hala nola sukaldeko 
txartelak, maletak, poltsak, katalogo profesionalak edo merkataritzakoak eta protokoloko opariak— egiten, 
prestatzen eta emateko antolatzen dira edo beste zerbitzugile batzuek prestatzen dituztela egiaztatzen da. 
BI4.4 Administrazio- eta kontabilitate-dokumentuak sortzen dira, edo dokumentu horiek betetzeko beharrezko 
datuak helarazten zaizkio dokumentu horiek sortu behar dituen arloari. 
BI4.5 Ekitaldiaren sustatzaileek, hornitzaileek, zerbitzugileek eta parte-hartzaileek eskatzen dituzten kontrol-
dokumentuak sortzen dira, hala nola hizlarien edo gonbidatuen zerrendak, banako zein taldeko lekualdatzeak, 
behar diren langile laguntzaileen zereginak, bertaratze-ziurtagiriak eta hitzaldien edo komunikazioen aurkezpena. 
BI4.6 Espazioak erakusketen eta gainerako ekintza kulturalen edo sozialen arabera konfiguratzea eta banatzea 
erabakitzen da, eta hala gauzatzen da izen-emateak zehaztu ahala. Horrez gain, espazio horien muntaia eta 
seinaleztapena eta komunikazio- eta informazio-bitartekoak gainbegiratzen dira. 

LB5: Ekitaldia egitean, aurreikusitako lan-plana betetzeko, zerbitzuak emateko eta hainbat motatako bezeroekin edo 
parte-hartzaileekin hitzartutako kontrapartidak betetzeko beharrezko ekintzak gauzatzea. 

BI5.1 Beharrezko giza baliabideen eta baliabide materialen erabilgarritasuna eta hedapena egiaztatzen da. 
BI5.2 Sarrerako, protokoloko eta segurtasuneko jarraibideak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI5.3 Ekitaldiaren garapenean esku hartzen duten giza baliabideak motibatu eta zuzendu egiten dira. 
BI5.4 Kanpoko zein barneko zerbitzu-ematea eta zerbitzuen garapena gainbegiratzen eta kontrolatzen dira, 
zerbitzuak ezarritako kalitate-zehaztapenekin eta -ezaugarriekin bat datozen ikusteko. 
BI5.5 Ekitaldiak irauten duen bitartean gertatzen diren gorabeherak eta ezustekoak berehala detektatze dira, eta 
alternatibarik egokienak proposatzen dira. 
BI5.6 Proiektua aurreikusitako moduan eta epeetan gauzatzen da, eta haren jarraipena egiten da, eta ekitaldiaren 
garapenari eta sortzen diren gorabeherei buruzko informazioa ematen zaie izendatutako solaskideei. 

LB6: Ekitaldiaren itxiera efektiboa, dokumentala eta ekonomikoa egiteko beharrezko ekintzak gauzatzea eta 
gainbegiratzea. 

BI6.1 Ordainketarako kontabilitate-dokumentuak biltzen eta ordaintzen dira, edo haien izapideak egiteko ardura 
duen sailari informazioa helarazten zaio. 
BI6.2 Ekitaldia amaitzen denean bideratzen edo justifikatzen dira diru-laguntzak, edo diru-laguntzak kudeatzeko 
ardura duen arloari beharrezko informazioa ematen zaio. 
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BI6.3 Parte-hartzaileek informazioa, zuzenketak edo dokumentu-aldaketak eskatzen dituztenean, horretarako 
ezarritako epearen barruan erantzuten zaie. 
BI6.4 Material grafikoak biltzen dira, hala nola argazki-erreportajeak, bideo-erreportajeak eta prentsa-txostenak. 
BI6.5 Ekitaldien osteko argitalpenak zuzentzen eta banatzen dira. 
BI6.6 Azken txostenak prestatzeko, erabilitako edo sortutako datu-baseak eguneratzen dira, eta ekitaldiaren 
memoria eta balantze ekonomikoa ixteko, hala badagokio, detektatutako gorabeherak aztertu eta ondorioak 
ateratzen dira, etorkizunean kontuan hartzeko. 
BI6.7 Itxierako protokolozko dokumentazioa eta bidalketak prestatzen eta banatzen dira, hala nola entitateei, 
laguntzaileei eta hizlariei zuzendutako esker-gutunak eta babesleentzako dokumentazioa eta materialak. 

LB7: Lan egiten den unitateko edo entitateko prozesuen eta zerbitzuen kalitatearen hobekuntzan parte hartzea, 
ezarritako estandarrak eta ekitaldietako bezeroen gogobetetze-maila areagotzeko. 

BI7.1 Kalitate-estandarrak betetzen edo gainditzen ditu lanak, ezarritako prozeduren eta jarraibideen arabera, eta 
ekitaldiaren parte-hartzaileen eta sustatzaileen itxaropenak betetzea lortzen du. 
BI7.2 Zerbitzuen ezaugarriei, hornitzaileei, ekitaldiaren parte-hartzaile eta sustatzaileen itxaropenei eta kalitatean 
eragin lezaketen baldintzei buruzko informazioa erabiltzen edo jakinarazten da. 
BI7.3 Jasotako zerbitzuekiko gogobetetasuna edo gogobetetasunik eza adierazteko eskatzen zaie ekitaldietako 
parte-hartzaileei eta sustatzaileei. Horretarako, gogobetetasun-galdetegiak ematen zaizkie, eta bete ditzaten 
motibatzen dira, edo xede horretan lagunduko duten metodo alternatiboak erabiltzen dira. 
BI7.4 Bezeroen kexei edo erreklamazioei adeitasunez, eragimenez eta ahalik eta diskreziorik handienez 
erantzuten zaie, ezarritako prozedurari jarraituz, indarrean den legedia betez, eta haiek ebazteko eta bezeroen 
gogobetetasuna lortzeko neurri egokiak hartuz. 
BI7.5 Bezeroekiko eta hornitzaileekiko komunikazioa arina da, eta interakzio eta ulermen egokia lortzeko 
bitartekorik eraginkorrena erabiltzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Banaketa-sistema globalen terminalak (GDS). Kudeaketako aplikazio informatiko espezializatuak eta Interneterako 
konexioa duten ordenagailuak. Inprimagailuak. Telefax-gailuak. Telefonoak. Trafiko-agiriak eta bonuak, nahiz propioak, 
nahiz hornitzaileenak. Inprimakiak eta administrazio-dokumentuak, norberarenak eta hornitzaileenak. Informazio-
dokumentazioa. Sustapen-materiala eta prestatutako dokumentaziorako euskarri-materiala. Askotariko bulego-materiala. 
Ekitaldiak egiteko espazioen planoak; aretoenak eta biltzar-jauregienak, esate baterako. Ikus-entzunezko materialen eta 
material informatikoen katalogoak, erakusketa- eta muntaia-materialen katalogoak, sustapen-objektuen katalogoak; 
inprimatzeko paperaren eta bestelako materialen laginak; barrutietarako sarrera kontrolatzeko eskuzko sistemak eta 
sistema teknologikoak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Ekitaldiak antolatzeko proposamenak eta eskaintzak. Izen-emateak eta erreserbak eskatzeko eta berresteko mezuak, 
eta zerbitzuak aldatzeko edo ezesteko mezuak. Askotariko informazio osagarria, hala nola programa zientifikoak, 
sozialak eta laguntzaileenak, erakusketarien katalogoak, zerbitzuen eta establezimenduen deskribapena, eta jarduera 
eta zerbitzuei buruzko informazioa. Zordunketa- eta kreditu-orriak. Erregistroak eta espedienteak. Barne- eta kanpo-
dokumentuak beteta. Bezeroen eta hornitzaileen datu-base eguneratuak. Produktu eta zerbitzu turistikoei buruzko 
informazioa eta aholkuak. Zerbitzuak ordaintzeko edo berresteko dokumentuak, hala nola aireko edo trenbide bidezko 
bidaietarako txartelak, ibilgailuak alokatzeko bonuak, hoteletako bonuak, buletinak eta berreste-mezuak, ikus-
entzunezkoen alokairua, soinu-ekipoak eta informatika-ekipoak, ekitaldirako funtsezko laguntza-langileak —interpreteak, 
azafatak eta gidak, esate baterako—, eta ekitaldian parte-hartzearen edo bertaratzearen ziurtagiriak (eginak edo 
bidaliak). Gogobetetze-galdetegiak, txostenak edo azterlan baliokideak formalizatuta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Euskarri magnetikoetan eta webguneetan inprimatutako informazioa, bezero izan daitezkeenei eta planifikatutako 
ekitaldiei buruzkoa; balizko ekitaldiak eta ekitaldi berretsiak, eta haien historia; helmugen eta egoitzen erabakitzaile izan 
daitezkeenak eta haiekin harremanetan jartzeko datuak; bilkura eta ekitaldietako turismoan espezializatutako produktu 
eta zerbitzu logistikoak eta turistikoak; prezioak eta tarifak; estatuko zein nazioarteko bidaiariei aplikatzeko araudiak eta 
eskakizunak; zerbitzu-hornitzaileen eta -emaileen araudia; datuen babesari buruzko araudia eta laneko arriskuen 
prebentziokoa; enpresaren barne-araudia; gizarte-programetarako eta laguntzaileentzako proposamen tipoak. 
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3. gaitasun-atala: 
TURISMOAREN ARLOKO INFORMAZIO- ETA BANAKETA-UNITATEAK 
KUDEATZEA 

 

Kodea: UC0268_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Norberaren ardurapeko turismo-eskaintzaren informazio- eta banaketa-unitaterako zenbait helburu eta plan 
proposatzea, bideragarriak izango direnak eta entitatearen plangintza orokorrean eta estrategikoan integratuko direnak, 
eta bidaiarien, helmugako zerbitzuetako hornitzaileen eta unitateko beste erabiltzaile batzuen gaur egungo eta 
etorkizuneko eskariei erantzungo dietenak. 

BI1.1 Zuzeneko informazio zehatzaren bidez ezagutzen dira enpresaren edo entitatearen plan orokorrak eta 
norberaren jardun-eremuan eragina duten plan espezifikoak. 
BI1.2 Norberaren ardurapeko unitatearen helburu zehatzak definitzen dira, eta nagusiei proposatzen zaizkie. 
BI1.3 Jardun-aukerak identifikatzen eta ebaluatzen dira, eta finkatutako helburuetarako egokienak hautatzen dira, 
baliabideen eskuragarritasuna, helmugen goi- eta behe-denboraldiko garaiak eta enpresaren edo entitatearen 
ezaugarriak kontuan izanik. 
BI1.4 Norberaren ardurapeko eremuaren barruan finkatutako helburuak lortzeko planak eta ekintzak formulatzen 
eta kuantifikatzen dira, zenbateraino betetze diren ikusteko. 

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

BI2.1 Norberaren ardurapeko unitateko datu historikoak berrikusten dira, eta aurreikuspen ekonomikoak egiten 
dira, enpresaren edo entitatearen plangintza orokorrarekin bat, programatutako zerbitzuen aniztasunaren eta 
kopuruaren arabera, eta turismo-eskaintzaren arloko informazio- eta banaketa-unitaterako finkatutako helburu 
kuantitatibo eta kualitatiboekin. 
BI2.2 Aurrekontu ekonomikoak eta diruzaintzakoak egitean, aurreikuspen- eta aurrekontu-teknikak aplikatzen dira, 
eta turismo-jardueraren urtarokotasunaren arabera ezartzen da haien kuantifikazioa eta aldizkakotasuna. 
BI2.3 Hierarkiako nagusi hurrenei aurkezten zaizkie aurrekontuak, eta haiek egiten dituzten oharpenak aintzat 
hartzen dira, beharrezko aldaketak egiteko. 
BI2.4 Unitatearen aurrekontuaren jarraipena egiteko prozedura definitzen eta onartzen da. 
BI2.5 Aurrekontu-kontrola ezarritako epeetan eta moduan egiten da, helburu ekonomikoak betetzen diren aztertuz. 
BI2.6 Helburu ekonomikoei dagokienez izan litezkeen desbideratzeak detektatzeko egin beharreko kalkuluak 
zehaztasunez egiten dira, eta kasuan kasurako neurri zuzentzaileak proposatzen dira, goi-denboraldietan 
zerbitzurik lehiakorrenak edo inpaktu estrategiko handienekoak mantentzeko moduan. 
BI2.7 Aurrekontu-kontrolaren emaitzak txosten egokien bidez, eta ezarritako denboran eta moduan, helarazten 
zaizkie dagozkien pertsonei eta sailei. 

LB3: Turismo-eskaintzaren informazio- eta banaketa-unitatearen antolamendu-egitura finkatzea, eta helburuak lortzeko 
beharrezko baliabideak zehaztea eta antolatzea. 

BI3.1 Ezarritako helburuak eta plangintza lortzeko antolamendu-egitura motarik egokiena ezartzen da, eta 
jardueraren berezko urtarokotasunera egokitzen da, finantziazio-aukeren arabera. 
BI3.2 Informazioa eta elkarlana trukatzeko sarerik egokienetan integratzea proposatzen da, sinergiak errentagarri 
egiteko, turismoaren arloko informazioa eta eskaintza etengabe eguneratzen direla bermatzeko eta informazio 
horren banaketa arintzeko. 
BI3.3 Egin beharreko funtzioak eta zereginak, unitateko barne-harremanak eta norberaren lurralde-esparruko eta 
eragin-eremuko beste turismo- eta gizarte-eragile batzuekiko harremanak ezartzen dira. 
BI3.4 Zer baliabide behar diren zehazten da, bidaia-ohituren ondoriozko urtaroaren araberako aldagaiak edo aldian 
behingo aldagaiak kontuan hartuta. 
BI3.5 Lanpostuak definitzen dira, eta lanpostu horiek bete behar dituzten informatzaile eta merkaturatzaile 
turistikoen profila definitzen laguntzen da. 
BI3.6 Lan-unitateko lanpostuak betetzen dituzten langileak hautatzeko prozesuan laguntzen da. 
BI3.7 Lana antolatzen da, eta mendeko lantaldearen barruan banatzen da. 

LB4: Mendeko langileak integratzea eta zuzentzea, helburuetan inplikatuz eta bezeroen beharrei erantzuteko ahalmen 
handia izan dezaten eta profesionaltasuna garatu dezaten motibatuz. 
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BI4.1 Mendeko langileen integrazioan, prestakuntzan eta ebaluazioan parte hartzen da, esleitutako zereginak 
eraginkortasunez eta eragimenez betetzeko. 
BI4.2 Norberaren ardurapeko esparruan dauden langileen motibazioak identifikatzen dira. 
BI4.3 Turismo-entitatearen edo -enpresaren helburuak eta xedeak azaltzen dira, mendeko langile guztiek ulertu eta 
bere egin ditzaten, eta, hala, helburu eta xede horietan inplika daitezen, eta dagokien lantaldean integra daitezen. 
BI4.4 Norberaren ardurapeko unitateko langileen motibazioa lortzeko, ekimena, ahalegina, sormena, turismo-
banatzailearen marka-irudiaren, helmugaren edo lurralde-esparruaren transmisioan betetzen den zeregina eta 
talde-lana sustatzen eta baloratzen dira. 
BI4.5 Langileen erantzukizunak eta funtzioak zehazten dira, eta haiek betetzeko beharrezko agintea eskuordetu 
egiten da. 
BI4.6 Langileei zuzentzen zaizkien argibideak eta jarraibideak argi transmititzen dira, eta behar bezala ulertzen 
direla ziurtatzen da. 
BI4.7 Helburuak ezartzeko eta jardunaren jarraipena egiteko beharrezko langileekin egiteko bilerak finkatzen eta 
zuzentzen dira, eta txosten egokiak egiten dira. 
BI4.8 Langileen produktibitatea, errendimendua eta helburuen lorpena ebaluatzen dira, arrakasta onartzen da, eta 
jarrerak eta jardunak zuzentzen dira. 

LB5: Finkatutako kalitate-sistema eta kalitatearen kultura norberaren ardurapeko esparruan ezartzea eta kudeatzea, 
enpresaren edo entitatearen helburuak lortzeko. 

BI5.1 Nork bere ardurapeko esparruko zerbitzuak diseinatzen laguntzen du, askotariko bezeroen —hala nola 
azken erabiltzaileen eta helburuko turismo-agenteen— itxaropenei buruzko informazioa emanez eta kalitate-
estandarrak finkatzen eta kalitate-sistemarekin bat datozen lan-aginduak eta -prozedurak formulatzen parte hartuz. 
BI5.2 Kalitatearen kultura mendeko langileen artean hedatzen da, kalitate-sisteman eta -tresnetan trebatuz eta 
etengabeko hobekuntzan parte har dezaten sustatuz. 
BI5.3 Kalitate-sistema ezartzen da, kalitatea eragozten duten baldintzak —gaur egungoak zein izan litezkeenak— 
identifikatuz eta hobekuntza-planak diseinatuz eta gauzatuz. 
BI5.4 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. 
BI5.5 Kanpoko kalitateari buruzko informazioa biltzeko eta aztertzeko prozedurak eta gogobetetasun-inkestak edo 
beste metodo baliokide batzuk diseinatzeko garaian, elkarlanean jarduten da, eta bezeroen parte-hartzea errazten 
eta sustatzen da. 
BI5.6 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. Internet. Telefax-gailuak. Telefonoak. Informazioa eta turismo-eskaintzak banatzeko eta trukatzeko 
sare telematikoak. Plangintzari buruzko eskuliburuak. Informazioa artxibatzeko, eguneratzeko eta kudeatzeko 
eskuliburuak. Administrazio-prozedurari buruzko eskuliburuak. Aurrekontuak egiteko inprimakiak. Dokumentuak 
prestatzeko eskuliburuak. Komunikazioari buruzko eskuliburuak. Kalitatea kontrolatzeko prozedurei buruzko 
eskuliburuak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Norberaren ardurapeko unitatearen plangintza eta antolamendu eraginkorra. Mendeko langileen integrazioa, 
zuzendaritza eta koordinazioa. Helburuak lortzea: zerbitzua errentagarritasunez ematea, zerbitzu berrien garapen 
estrategikoa, eta turismo-zerbitzuen eta -produktuen sorreran eta banaketan eta lurralde-garapenean laguntzea, besteak 
beste. Enpresaren edo entitatearen helburuetan motibatuta eta inplikatuta dauden langileak, haien lurralde-esparruko 
kate turistiko osoaren irudiaren transmisioan duten egitekoaren jakitun direnak. Norberaren ardurapeko unitatean 
enpresaren edo entitatearen kalitate-politika antolatzea, gauzatzea eta kontrolatzea. Kostuak optimizatzea. Bezeroak 
leialtzea. Turismoaren arloko informazioaren eta eskaintzaren hornitzaile eta kontsumitzaileentzako arretaren emaitzak 
eta giza baliabideak kudeatzeko txostenak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresaren edo entitatearen plan estrategikoa eta, hala badagokio, jarduteko lurralde-esparruarena. Norbera jardungo 
den lurralde-esparruari eta eragin-eremuari buruzko eta turismo-produktu eta -zerbitzuei buruzko informazio inprimatua, 
euskarri magnetikoetan eta webguneetan dagoena; prezioak eta tarifak; estatuko eta nazioarteko bidaiariei 
aplikatzekoak diren erreklamazio-bideak, eska dakizkiekeen baldintzak, araudiak eta eskubideak; hornitzaileei eta 
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zerbitzu-emaileei buruzko araudia. Turismoaren arloko datu-baseak eta inbentarioak. Enpresaren edo erakundearen 
informazio ekonomikoa eta administratiboa. Aurrekontuak. Kudeaketa-txostenak. Enpresaren edo erakundearen kalitate-
plana. Materialen eta ekipoen inbentarioak. Bezeroen, bisitarien eta hornitzaileen fitxategia. Langileen erregistroa. 
Legezko xedapenak eta hitzarmen kolektiboak. Enpresaren edo erakundearen eskuliburua eta araudia. Kalitate-
erregistroak. Albaranak, baleak eta fakturak. 

 
 
 
 
 
 

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

 

Kodea: UC1057_2 

 

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. 
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- 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, informazio-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. 
- 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. 
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- 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. 
- 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 emaitza edo produktuak 
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:  
BIDAIA KONBINATUEN PRESTAKETA ETA KUDEAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

EKITALDIEN KUDEAKETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

TURISMOAREN ARLOKO INFORMAZIO- ETA BANAKETA-UNITATEEN 
KUDEAKETA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

TURISMORAKO INGELES PROFESIONALA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

BIDAIA KONBINATUAK ETA EKITALDIAK SORTZEKO ETA KUDEATZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 

3 
4 

5 



 
 
OSTALARITZA ETA TURISMOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

22

1. prestakuntza-modulua:  
BIDAIA KONBINATUEN PRESTAKETA ETA KUDEAKETA 

 

Kodea: MF1055_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1055_3 Bidaia konbinatuak, txangoak eta lekualdatzeak prestatzea eta 

antolatzea 

 
Iraupena: 150 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
PRODUKTU, ZERBITZU ETA HELMUGA TURISTIKOAK 
 
Kodea: UF0073 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

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

tratamendu informatizatuari dagokionez izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Turismo kontzeptuaren bilakaera aztertzea, eta turismo-sistema osatzen duten elementuak identifikatzea. 
EI1.1 Turismo kontzeptuak denborarekin izan duen bilakaera azaltzea. 
EI1.2 Turismo-sistema deskribatzea, eta hura osatzen duten elementuak identifikatzea. 
EI1.3 Banako turismo-eskarian eta turismo-helmuga bati gehitutako turismo-eskarian eragina duten faktoreak 
identifikatzea eta azaltzea. 
EI1.4 Turismo-eskaintzaren osagaiak ezagutzea eta sailkatzea, eta turismo-zerbitzuen eta -produktuen ezaugarriak 
azaltzea. 
EI1.5 Turismo-eskaintzaren eta -eskariaren bilakaera eta joerak zehazten dituzten aldagaiak deskribatzea. 
EI1.6 Gaur egungo turismo-merkatuaren segmentuak ezagutzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.7 Garraiobideak identifikatzea eta sailkatzea, eta ezaugarri bereizgarriak eskariaren ikuspuntutik konparatzea eta 
ebaluatzea. 

A2: Turismo-merkatua aztertzea, eta estatu mailako zein nazioarteko turismo-helmugarik garrantzizkoenak identifikatzea. 
EI2.1 Estatuko eta nazioarteko turismo-merkatuaren egoera balioztatzea. 
EI2.2 Estatuko turismo-helmuga nagusiak identifikatzea eta deskribatzea, alderdi hauek kontuan izanik: 

- Produktuaren tipologia. 
- Eskariaren potentziala. 

EI2.3 Nazioarteko turismo-helmuga nagusiak ezagutzea eta deskribatzea, alderdi hauek kontuan izanik: 
- Produktuaren tipologia. 
- Eskariaren potentziala. 

EI2.4 Gaur egungo turismo-fluxuak deskribatzea, eta turismo-helmugek turismo-eskariaren segmentuei dagokienez 
merkatuan duten egoera justifikatzea. 
EI2.5 Estatuko eta nazioarteko turismo-merkatuko eskaintzailerik adierazgarrienak identifikatzea, eta haien eskaintzen 
ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.6 Turismo jasangarriaren ezaugarriak azaltzea, eta faktore adierazgarriak deskribatzea. 
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Edukiak: 

1. Turismoa eta turismo-merkatuaren egitura 
- Turismo kontzeptua. Turismo kontzeptuaren bilakaera. 
- Turismo-sistema. Zatiak edo azpisistemak. 
- Turismo-eskaria. Turismo-eskari motak. Banako eta gehitutako turismo-eskaria zehazten duten faktoreak. 
- Turismo-eskaintza. Turismo-eskaintzaren osagaiak. 
- Turismoaren bilakaera historikoa. Egoera eta joerak. 
- Espainiako turismo-eskaintzaren eta eskaeren portaeraren azterketa: helmugak eta haiei lotutako produktuak. 
- Nazioarteko eskaintzaren eta eskaeren portaeraren azterketa: helmuga nagusiak eta haiei lotutako produktuak. 

2. Ostatua, turismo-produktuaren osagai gisa 
- Ostalaritza. Ostatatze-establezimenduak. Sailkapenak eta ezaugarriak. 
- Ostatatze-enpresen, bidaia-agentzien eta bidaia-antolatzaileen arteko harremanak. 
- Ostatu-hornitzaile nagusiak. 
- Ostatatze-unitate motak eta egonaldi-modalitateak. Tarifa-motak eta haiek aplikatzeko baldintzak. Hotel-kateak. 

Erreserba-zentralak. 

3. Garraioa, turismo-produktuaren osagai gisa 
- Errepide bidezko garraioa: komunikazio-bideak, automobilen alokairua, autobus-zerbitzuak, konpainia nagusiak. 
- Trenbide bidezko garraioa: tren-motak, trenbide-linea nagusiak, trenbide bidezko garraioko txartelen jaulkipena, 

konpainia nagusiak. 
- Uretako garraioa: ezaugarriak, portuak, itsas garraiobideetako modalitateen eta zerbitzuen sailkapena, itsasontzi-

motak eta haien ezaugarriak, itsasontzi-konpainia nagusiak, gurutzaontzien konpainiak, ibilbideak eta tarifak. 
- Aireko garraioa: aireko konpainien funtzioak eta motak, aireko garraio komertziala, aireko konpainia erregularrak, 

zerbitzu-motak. 

4. Bidaia konbinatuen, txangoen edo lekualdatzeen beste elementu eta osagai batzuk 
- Autobus bidezko garraio pribatua. Harremanak. Tarifak. Kontrasteak. Araudia. 
- Automobilen alokairua, gidari eta guzti edo gidaririk gabe. Tarifak. Aseguruak. Erreserba-prozedurak. 

Aurkezpenerako buletinak eta bonuak. Fly-drive bidaia konbinatua. 
- Itsasoko eta ibaiko bidaiak eta haien ezaugarriak. Motak. Tarifak. 
- Ezaugarriak. Erreserbak. 
- Turismo-laguntzako eta -asistentziako zerbitzuak. Turismo-gidaren zerbitzua. 
- Bidaia-aseguruak eta bidaia-laguntzako kontratuak. Bisak eta bidaietarako behar den bestelako dokumentazioa 

kudeatzea. 

5. Estatuko turismo-helmuga nagusiak 
- Eguzki-hondartzetako turismoa 

• Eguzki-hondartzak produktua. 

• Eguzki-hondartzetako turistaren analisia. 

• Espainiako hondartzak. 

• Penintsulako kostak. 
- Natura-turismoa eta turismo aktiboa 

• Ekoturismoa. Landa-turismoa. 

• Parke nazionalak eta naturalak. 

• Lurreko, uretako eta aireko jarduerak, jarduera mistoak eta abentura anitzeko jarduerak. 

• Abentura-kirolekin eta kirol tradizionalekin lotutako turismo-produktuak. 

• Eskaeraren analisia. 
- Turismo kulturala eta erlijiosoa 

• Espainiako ondare kulturala eta erlijiosoa. 

• Produktu kulturalaren eta erlijiosoaren helmugak eta ibilbideak. Irudia eta merkaturatzea. 

• Eskaeraren analisia. 
- Turismo profesionala 

• Espainiako turismo profesionala. 

• Helmuga nagusiak. 

• Turismo profesionalaren eskariaren analisia. 
- Gizarte- eta osasun-turismoa 

• Osasun- eta edergintza-turismoa: ur termalak eta bainuetxeak. 
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• Gizarte-turismoa. 

• Hizkuntza-turismoa, gaikakoa eta bizilekukoa. 

• Gizarte- eta osasun-turismoaren eskariaren analisia. 

6. Nazioarteko turismo-helmuga nagusiak 
- Europa: Europako turismoaren garrantzia eta bilakaera. Europako hiri handiak. Kostaldeko helmugak. Europako 

turismo-eskariaren analisia. 
- Afrika: geografia, ekonomia eta gizartea. Afrikako turismo-helmuga nagusiak: basamortua, safariak, uharteak eta 

hondartzak. Eskaeraren analisia. 
- Ipar Amerika: geografia, ekonomia eta gizartea. Ipar Amerikako hiriak. Naturako helmugak. Eskaeraren analisia. 
- Erdialdeko Amerika eta Hego Amerika: geografia, ekonomia eta gizartea. Hiriak. Naturako helmugak. Hego 

Amerika. Kultura-helmugak. Arkeologia-helmugak. Turismo aktiboa. Eskaeraren analisia. 
- Asia: geografia, ekonomia eta gizartea. Ekialde Hurbila. Ekialde Hurbila eta Asiako erdialdea. Asiako hegoaldea. 

Asiako hego-ekialdea. Txina eta Ekialde Urruna. Eskaeraren analisia. 
- Ozeania; Ozeaniako turismo-helmuga nagusiak: Australia, Zeelanda Berria eta Ozeano Bareko uharteak. Turismo-

helmuga bereziak. Eskaeraren analisia. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
BIDAIA KONBINATUEN PLANGINTZA, PROGRAMAZIOA ETA ANTOLAKETA 
 
Kodea: UF0074 

 

Iraupena:  60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, salmenta-prezioei, 

eragiketa bakoitzeko gutxieneko bidaiariei, erreserba-eskaerei eta dokumentuen jaulkipenari, zerbitzuaren garapenari eta 
jasotako informazioaren analisiari dagokienez; baita LB5 lanbide-burutzapenarekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Bidaia konbinatuak eta antzeko produktuak planifikatzeko, prestatzeko, programatzeko eta antolatzeko prozesuak 
egitea, prozedura, teknika eta baliabide teknologikoak identifikatuz eta aplikatuz. 

EI1.1 Bidaia konbinatu motak deskribatzea, baita zerbitzuen integrazioa dakarten bestelako turismo-produktuak ere, 
hala nola txangoak eta lekualdatzeak; eta, horretarako, haien osagaiak identifikatzea, eta haien berezitasun 
ekonomikoak, operatiboak eta merkaturatzearen arlokoak ezartzea. 
EI1.2 Hainbat bidaia-antolatzaileren eskaintzetan barnean hartzen diren bidaiak aztertzea, haien ezaugarri 
bereizgarriak ezartzea eta alderatzea, eta eskaintza zuzentzen den merkatu-segmentuaren arabera lehiakideen 
aldean dituzten abantailak zehaztea. 
EI1.3 Bidaia konbinatuak planifikatzeko, prestatzeko, programatzeko eta antolatzeko prozesuak azaltzea, prozesu 
horien faseen ezaugarriak zehaztuz eta helburuak eta emaitzak deskribatuz: produktua definitzea; informazio-iturriak 
hautatzea; ibilbidea diseinatzea; zerbitzuak eta produktuaren beste osagai batzuk hautatzea; zerbitzugileak hautatzea; 
hornitzaileekin negoziatzea eta haiek kontratatzea; aurrekontuak egitea; produktuaren eskaintzaren euskarria lantzea; 
merkaturatzea eta saltzea; gauzatzea. 
EI1.4 Txangoak planifikatzeko, prestatzeko, programatzeko eta antolatzeko prozesuak azaltzea, prozesu horien 
faseen ezaugarriak zehaztuz eta helburuak eta emaitzak deskribatuz: produktua definitzea; ibilbidea diseinatzea; 
zerbitzuak hautatzea; zerbitzugileak hautatzea; aurrekontuak egitea; merkaturatzea eta saltzea; gauzatzea. 
EI1.4 Lekualdatzeak programatzeko eta antolatzeko prozesua azaltzea, prozesu horren faseen ezaugarriak zehaztuz 
eta helburuak eta emaitzak deskribatuz: produktua definitzea; zerbitzuak eta zergitzugileak hautatzea; aurrekontuak 
egitea; eta antolatzea. 
EI1.6 Bidaia konbinatuak, txangoak edo lekualdatzeak prestatzeko kasu praktikoetan, eskaintzaren barnean sartzen 
diren zerbitzuak ematea ziurtatzeko dokumentu egokiak identifikatzea eta formalizatzea, eta programatutako ekintzak 
egiten eta betetzen direla ziurtatzeko beharrezko kontrolak zehaztea, zenbait desbideratzeren aurrean hartu 
beharreko neurri zuzentzaile egokiak zein diren adieraziz. 
EI1.7 Bidaia konbinatuen, txangoen eta lekualdatzeen administrazioko eta kontabilitateko dokumentuak identifikatzea 
eta betetzea, eta ebaluazio-txostenak idaztea. 
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EI1.8 Bidaia konbinatuen, txangoen eta lekualdatzeen kostuak kalkulatzeko kalkulu-orriko programa informatikoak 
erabiltzea. 
EI1.9 Bidaia konbinatuak, txangoak edo lekualdatzeak prestatzeko kasu praktikoetan, zein eskaritarako diren eta 
beste datu bereizgarri batzuk zehaztuta daudela, eta informazio-euskarriak, baliabide teknologikoak —hala nola 
Internet, kalkulu-orriko programa informatikoak eta bidaia-agentzietarako berariazko programak— eta emandako 
datuak erabiliz: 

- Egin litezkeen ibilbideak eta produktuaren ezaugarriak aintzat hartzea eta hautatzea. 
- Zerbitzuak eta produktuaren beste osagai batzuk aintzat hartzea eta hautatzea. 
- Zerbitzugileak hautatzea, eta zerbitzuen prezioak eta tarifak lortzea. 
- Aurrekontua prestatzea, eta, horretarako, kostuak, txikizkariei ordaindu beharrekoak, irabazi-marjinak, 

salmenta-prezioak, errentagarritasun-atalaseak eta beste adierazle ekonomiko interesgarri batzuk 
zehaztea. 

- Prestatutako produktuaren aurkezpen-ezaugarriak proposatzea, azken eskaintza diseinatzeko. 

Edukiak: 
1. Bidaia konbinatuen sorkuntza eta antolaketa 

- Bidaia konbinatu kontzeptua. Motak. Eskarien arabera eta eskaintzeko prestatutako bidaia konbinatuak. 
- Txikizkako bidaia-agentzien eta bidaia-antolatzaileen arteko harremanak. Laguntzeko baldintzak eta ordaintzeko 

moduak. 
- Bidaia konbinatuak prestatzeko, programatzeko, merkaturatzeko eta antolatzeko faseak aztertzea. 

2. Txango eta lekualdatzeen programazioa eta antolaketa 
- Txango- eta bisitaldi-motak. Barnean hartzen dituzten zerbitzuak eta ezaugarriak. 
- Eragiketa erregularrak eta eskarien araberakoak. Aplikatu beharreko araudia. 
- Txangoen programazioa eta antolaketa. 
- Lekualdatzeak, bidaia-agentzia hartzaileen eragiketa gisa. Lekualdatze-motak. Lekualdatzeen programazioa eta 

antolaketa. 

 
 
 
 

 

2. prestakuntza-modulua:  
EKITALDIEN KUDEAKETA 

 

Kodea: MF1056_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1056_3 Ekitaldiak kudeatzea 

 
Iraupena: 150 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
EKITALDIEN PLANGINTZA, ANTOLAKETA ETA KONTROLA 
 
Kodea: UF0075 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4, LB5, LB6 eta LB7 lanbide-

burutzapenekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bilkuretarako turismoa aztertzea eta turismo-sektorearen barruan dituen eskari espezifikoak identifikatzea. 

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

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

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

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

eta komunikazio-kabinetea, eta abar. 

A2: Ekitaldi baten plangintza eta aurrekontua egitea, eta haren programa definitzea, eta entitate kudeatzailearen esku 
geratzen diren jarduerak eta zereginak identifikatzea. 

EI2.1 Ekitaldi baten proiektuko fase nagusiak identifikatzea eta aztertzea, eta haren plangintza, antolamendua, 
garapena eta azken ebaluazioa bereiztea. 
EI2.2 Ekitaldietako jarduera-motak deskribatzea, hala nola lan-saioak, ekitaldi instituzionalak, sozialak eta kulturalak, 
merkataritza-erakusketak, oturuntzak eta jolas-jarduerak. 
EI2.3 Ekitaldiak antolatzeko erabiltzen diren helmugei, zerbitzuei eta haien prezioei, zerbitzugileei eta bitartekariei 
buruzko informazioaren iturriak identifikatzea eta erabiltzea. 
EI2.4 Ekitaldien aurrekontuak prestatzeko lana deskribatzea, bai sustatzaileentzat, bai entitate kudeatzailearentzat; 
eta kostuak, marjinak eta prezioak ezartzea, dagokien eskaintza idaztea eta aldatze-aukerak aurreikustea. 
EI2.5 Ekitaldien enkarguen suposizioetan: 

- Ekitaldi baten programa prestatzea, emandako zehaztapenen arabera eta parte hartzen duten pertsonen 
eta entitateen —erosleen, saltzaileen, erakusleen, ordezkarien, hizlarien, batzorde antolatzailearen eta 
agintarien— tipologiaren arabera. 

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

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

A3: Ekitaldi jakin bat antolatzeko prozesurako teknikak aplikatzea, prozesuaren logika aztertuz. 
EI3.1 Ekitaldi bat kudeatzeko proiektu baten faseetan gertatzen diren jarduerak identifikatzea eta deskribatzea, eta, 
eginkizun horretan, erlazioak ezartzea, sekuentzia zehaztea, egutegia eta kronograma lantzea, eta jarraipena egiteko 
ekintzak finkatzea. 
EI3.2 Proiektua kudeatzen duen talde teknikoaren eta ekitaldiaren beraren antolamendu-egitura identifikatzea, eta, 
horretarako, bete beharreko funtzioak eta erantzukizunak eta antolamendu-egitura osatzen duten gainerako 
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taldeekiko erlazioa adieraztea, lanpostuetako profila zehaztea, eta lana ahalik eta ondoen egiteko beharrezko giza 
baliabideak kudeatzeko teknikak definitzea. 
EI3.3 Parte-hartzaileak erakartzeko, ekitaldiaren berri zabaltzeko eta hura sustatzeko eta babesleak eta laguntzaileak 
erakartzeko ekintzak definitzea, eta hori lortzeko biderik egokienak planteatzea, eraginkortasunaren eta kostuaren 
arabera. 
EI3.4 Ekitaldi bateko izen-emateak formalizatzeko eta kontrolatzeko prozedurak zehaztea, eta, kasu praktikoetan, 
horretarako ekintza espezifikok egitea, baliabide informatikoak edo eskuzkoak erabiliz. 
EI3.5 Zerbitzuen sustatzaileek eta hornitzaileek eskatzen dituzten zerbitzuetarako prozedurak eta dokumentuak 
diseinatzea. 
EI3.6 Ekitaldietako jardueretako administrazio- eta kontabilitate-prozesuetarako prozedurak eta dokumentuak 
diseinatzea. 
EI3.7 Ekitaldiak antolatzeko kasu praktikoetan, ekitaldiak behar dituen espazioen banaketa zehaztea, alderdi 
funtzionalak, merkataritzakoak eta segurtasunekoak kontuan izanik. 
EI3.8 Ekitaldi baten garapenean eragina duten egoera zailak eta ezustekoak identifikatzea, eta ekintza zuzentzaileak 
edo prebentiboak planteatzea. 

A4: Ekitaldi baten azken ebaluazioaren prozesua deskribatzea, zuzendaritza- eta kontrol-jarduerak deskribatuz. 
EI4.1 Ekitaldia kontrolatzeko eta zerbitzuak, hornikuntzak eta espazioak ezarritako eskakizunetara egokitzeko egin 
beharreko ekintzak identifikatzea, eta egiaztatze-orriak eta beste ebaluazio-tresna batzuk prestatzea. 
EI4.2 Parte-hartzaileen eta sustatzaileen gogobetetzea ebaluatzeko galdetegiak edo antzeko beste tresna batzuk 
sortzea eta emaitzak interpretatzea. 
EI4.3 Ekitaldi bateko azken txostenaren edukia, elementuak eta formatua definitzea, eta, kasu praktikoetan, 
sustatzailearen eta entitate kudeatzailearen balantze ekonomikoak interpretatzea. 
EI4.4 Planteatutako arazoak ebazteko edo hobetzeko irtenbide-proposamenak egitea. 
EI4.5 Kexei eta erreklamazioei arreta eta konponbidea emateko prozedurak deskribatzea eta aplikatzea, indarrean 
dagoen arlo horretako araudia identifikatuz, eta adierazleen erregistroa eta datuak hartzeko orriak betetzea. 
EI4.6 Lan-prozedurak eta -jarraibideak interpretatzea eta aztertzea, eta haien aplikazioa deskribatzea, ekitaldiak 
ebaluatzeko kasu praktikoetan. 

 
Edukiak: 

1. Bilkuretarako turismoa eta zerbitzu espezializatuen eskaria 
- Bilkuretarako turismoa: kontzeptua eta bilakaera historikoa; egoera eta joerak; bilkuretako turismoa, hiri-

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

Bilakaera. 

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

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

3. Ekitaldiak, haien tipologia eta merkatua 
- Bilkura eta ekitaldien tipologia: biltzarrak, konbentzioak, pizgarri-bidaiak, erakusketak eta azokak, kirol-ekitaldiak 

eta abar. 
- Ekitaldi kontzeptua. 
- Ekitaldien merkatua. Ekitaldien sustatzaileak. Babesleak eta entitate laguntzaileak. Parte-hartzaileak eta 

laguntzaileak. 
- Ekitaldien kudeaketa, funtzio igorle eta funtzio hartzaile gisa. 
- Ekitaldi baten proiektuaren faseak: Plangintza. Antolakuntza. Garapena. Ekitaldiaren azken ebaluazioa. 

4. Ekitaldia proiektu gisa: plangintza, aurrekontuak eta antolakuntza 
- Informazio-iturriak eta informazioa eskuratzeko bideak. 
- Zerbitzuak, zerbitzugileak eta bitartekariak hautatzeko irizpideak. 
- Hornitzaileekiko negoziazioa: planteamenduak eta funtsezko faktoreak. Berriro negozia daitezkeen alderdiak. 
- Bileretarako, ekitaldietarako eta erakusketetarako azpiegitura espezializatuak. 
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- Ekitaldiaren programazioa: ekintzen tipologia, ekitaldien tipologiaren arabera (saioak, aurkezpenak, atsedenaldiak, 
otorduak, zeremoniak, ikuskizunak eta erakusketak). 

- Logistikaren eta giza baliabideen programazioa. 
- Ekitaldiaren aurreko eta osteko eskaintzen programazioa, parte-hartzaileen tipologiaren arabera: hizlariak, 

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

• Aurrekontu itxiak eta irekiak, eta haien ezaugarriak. 

• Finantza-alderdiak. 

• Aurrekontuak eta aurrekontu-kontrola. 

• Kostuen analisia. 

• Irabazi-marjina. 

• Kostu-kalkuluak egitea. 

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

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

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

• Autobus bidezko garraioa. Alokatzeko automobilak eta automobil bidezko lekualdatzeak. 

• Beste garraiobide batzuk. 
- Material grafikoak, ikus-entzunezkoak eta digitalak diseinatzeko, editatzeko eta inprimatzeko zerbitzuak. 
- Biltzarretako laguntzaileen enpresak, zerbitzuak eta funtzioak. 
- Ekitaldietan eskatzen diren beste zerbitzu batzuk: 

• Bidaia-aseguruak eta bidaia-laguntzako kontratuak. Motak eta estaldurak. Polizak eta kontratuak 
formalizatzea. 

• Bisak eta bidaietarako behar den bestelako dokumentazioa kudeatzea. 

• Turismo-laguntzako, -asistentziako eta -gidaritzako zerbitzuak. Motak. 

• Ezaugarriak eta baliabide teknikoak. Funtzioak. Araudi erregulatzailea. Tarifak. 

• Segurtasun-zerbitzuak: motak, prozedurak eta bitartekoak. 

• Dekorazio eta seinaleztapeneko zerbitzuak. 

• Prentsa- eta komunikazio-bulegoa. 

• Ostatatze-zerbitzuak eta webguneen diseinua. Web-orrietarako helbideak. 
- Posta elektronikoa. Buletin elektronikoak. 

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

integralen aplikazioa. 

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

8. Ekitaldia proiektu gisa: zuzendaritza eta kontrola 
- Izen-emateen kontrola. 
- Kobrantzen kontrola. 
- Izen-emateen berrespena, erakusketetako espazioen esleipena eta izena eman dutenentzako bestelako 

komunikazioak. 
- Datu pertsonalen babesa. 
- Ekitaldiaren dokumentazioa. 
- Administrazio- eta kontabilitate-prozesuak. 
- Proiektuaren jarraipena. Desbideratzeen aurreko jarduerak. 
- Koordinazioa. 
- Zerbitzuen eta horniduren ebaluazioa. 
- Kontratuen formalizazioa. Dokumentazioa. 
- Ekitaldiaren garapena ikuskatzea eta kontrolatzea. 
- Koordinazioa eta komunikazio-baliabideak, puntualtasuna ekitaldietan, protokoloa, segurtasuna, zerbitzu teknikoa, 

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

• Ebaluazio-tresnak. 

• Kontrol-orriak. 

• Adierazleen erregistroak. 

• Datuak hartzeko orriak. 

• Ekitaldiaren azken txostena. 

• Balantze ekonomikoak. 

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
EKITALDIAK MERKATURATZEA 
 
Kodea: UF0076 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Hainbat merkatu-segmentu eta haien behar espezifikoak aintzat hartzen dituzten ekitaldien eskaintzak definitzea eta 
kokatzea, lehia-abantailak kontuan izanik eta merkaturatze-biderik egokienak identifikatuz. 

EI1.1 Bilkuretako edo ekitaldietako turismoaren eskaintza eta eskaria aztertzea, merkatu edo segmentu jakin batean, 
eta helburu den publikoa eta eskaintza kokatzeko aukerak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Ekitaldien deialdiei buruzko informazio-iturriak erabiltzea, eta zein kolektibori zuzentzen zaizkion zehaztea; eta 
ekitaldien sustatzaileak identifikatzea, eta helmugak eta egoitzak erabakitzeko zer mekanismo erabiltzen dituzten 
ikustea. 
EI1.3 Ekitaldiaren oinarrizko zehaztapenei buruz eta entitate kudeatzaileak bere gain hartu beharreko erantzukizunei, 
kudeaketei eta zereginei buruz sustatzaileengandik lortu beharreko informazioa identifikatzea. 
EI1.4 Bilerak eta ekitaldiak antolatzeko proposamen espezifikoak egitea, nahiz proposamen orokorrak izan, nahiz 
bezeroek eskatutakoen araberakoak, eta haien ezaugarriak eta lantze-prozesua deskribatzea. 
EI1.5 Hornitzaileekin eta bezeroekin negoziatzeko teknikak identifikatzea eta aplikatzea. 
EI1.6 Ekitaldiak kudeatzeko enkargu-kontratuak idaztea eta haien ezaugarriak aztertzea. 
EI1.7 Hainbat ekitaldiren eskaintza orokorretarako merkaturatze-estrategiak definitzea, banaketa-bideak identifikatuz 
eta ezaugarriak zehaztuz. 
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EI1.8 Ekitaldi-motetara egokitutako sustapen-ekintzak eta -euskarriak eta erakartze-tresnak diseinatzea, eta helburu 
diren publiko-motetara moldatzea. 

Edukiak: 
1. Ekitaldien kudeaketaren eskaintza merkaturatzea 

- Helmuga espezializatuen eskaintza. 
- Merkaturatzeko bideak eta formulak. 
- Ekitaldi-antolatzaileen eskaintza. Marka korporatiboa eta irudia. 
- Helburu den publikoa. 
- Banaketa-bideak. Euskarriak. Banaketa-estrategiak. 
- Leialtzeko teknikak eta estrategiak. 
- Sustapen-ekintzak eta -euskarriak. 
- Eskaintza espezifikoa: ezaugarriak eta aurkezpena. 
- Ekitaldiei buruzko informazio-iturriak. 

2. Komunikazioa, bezeroarentzako arreta eta salmenta- eta negoziazio-teknikak ekitaldien 
kudeaketan 

- Pertsonen arteko komunikazioa. Prozesuak. Trabak. Entzuten eta galdetzen jakitea. 
- Komunikazio ez-ahozkoa. Telefono bidezko komunikazioa. 
- Giza beharrak eta motibazioa. Erabakitze-prozesua. Bezeroen itxaropenak. 
- Bezeroen tipologia. 
- Bezeroarentzako arreta. Jarrera positiboa eta proaktiboa. Enpatia. Diskrezioa zaintzeko ahaleginak. 
- Salmenta-prozesuak. Salmentaren faseak eta aplika daitezkeen teknikak. Telefono bidezko salmenta. 
- Negoziazioa. Oinarrizko elementuak. Negoziazioaren plangintza. 
- Estrategiak eta teknikak. 
- Erreklamazioen, kexen eta egoera gatazkatsuen tratamendua. Prozedurak. 
- Araudia. 
- Arau deontologikoak, jokabideari dagozkionek eta irudi pertsonalari buruzkoak. 

 
 
2.3. prestakuntza-atala 
PROTOKOLOAREN KUDEAKETA 
 
Kodea: UF0043 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, protokolo-alderdiei 

dagokienez. 
 

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. 
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- 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. 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
TURISMOAREN ARLOKO INFORMAZIO- ETA BANAKETA-UNITATEEN 
KUDEAKETA 

 

Kodea: MF0268_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0268_3 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateak kudeatzea 

 
Iraupena: 120 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 
TURISMOAREN ARLOKO INFORMAZIO- ETA BANAKETA-UNITATEAK 
KUDEATZEKO PROZESUAK 
 
Kodea: UF0077 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

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

A1: Enpresa- edo erakunde-plangintzaren funtzioa eta prozesua aztertzea, eta turismo-eskaintzaren informazio- edo 
banaketa-unitateetarako egokiak diren planak definitzea. 

EI1.1. Plangintzak enpresen administrazioaren prozesuan duen garrantzia justifikatzea. 
EI1.2 Turismo-eskaintzaren informazio- eta banaketa-unitateetarako enpresa- edo erakunde-plan mota nagusiak 
bereiztea. 
EI1.3 Enpresa edo erakundeen 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 Enpresa- edo erakunde-plangintzako kasu praktikoetan: 

- Enpresen edo entitateen plan orokor hipotetikoen esparruan finkatutako turismo-eskaintzaren informazio- 
edo banaketa-unitate baterako helburuak formulatzea. 

- Proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzea. 
- Aukera horien ondoriozko programak planteatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak 

zehaztea. 
EI1.6 Baloratzea garrantzitsua dela enpresen planak aldian behin berraztertzea, turismo-eskaintzaren informazio- eta 
banaketa-unitate mota bakoitzerako kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren arabera. 

 

A2: Bidaia-agentzien, beste turismo-banatzaile batzuen eta turismo-informazioa emateko entitateen 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 turismo-banatzaileetako eta turismo-informazioa 
emateko entitateetako kostuen egiturak konparatzea. 
EI2.2 Kostu total unitarioak eta hainbat turismo-zerbitzu eta -produkturen salmenta-prezioekiko marjinak kalkulatzea. 
EI2.3 Aurrekontu-kudeaketa justifikatzea, plangintzari eta kontrolari lotuta dagoen enpresa-azpifuntzio gisa. 
EI2.4 Turismo-banatzaileek eta turismo-informazioa emateko entitateek gehien erabiltzen dituzten 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 Bidaia-agentzietako zenbait egoera jakinetan, 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 Bidaia-agentzietako 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 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitatearen kontrol ekonomikorako prozesuetan erantzukizun- eta 
zintzotasun-maila handiarekin esku hartzeko beharra onartzea. 

A3: Turismoaren arloko hainbat banatzaile eta informazio-erakunde motatako eta haien barne- eta kanpo-harremanetako 
berezko antolamendu-egiturak eta egitura funtzionalak aztertzea, eta enpresa- edo erakunde-mota bakoitzerako 
antolamendu-egitura eta harreman-mota egokiak justifikatzea. 

EI3.1 Turismo-banatzaileen eta turismo-informazioa ematen duten entitate-motak sailkatzea eta haien ezaugarriak 
zehaztea. 
EI3.2 Antolamendu eraginkorra finkatzen duten egitura-faktoreak eta -irizpideak deskribatzea. 
EI3.3 Hainbat motatako bidaia-agentzien, beste turismo-banatzaile batzuen eta turismoaren arloko zenbait informazio-
erakunderen egiturak eta sailen arteko erlazioak konparatzea, eta sail edo erakunde bakoitzaren helburuak eta haien 
ondoriozko funtzio-banaketa identifikatzea. 
EI3.4 Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, 
informazio-mota eta zirkuituak deskribatzea. 
EI3.5 Bidaia-agentziek, beste turismo-banatzaile batzuek eta turismoaren arloko informazio-entitateek beste enpresa 
edo entitate batzuekin dituzten kanpo-harremanak deskribatzea, baita barne-harreman bereizgarriak ere. 
EI3.6 Turismo-banatzaileen eta turismoaren arloko informazio-entitateen antolamendu-egiturak eta egitura 
funtzionalak abiapuntutzat hartuta: 

- Antolamendua ebaluatzea, eta hartutako antolamendu-irtenbideak kritikoki epaitzea. 
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- Ezaugarriak zehaztuta dauzkaten egituretarako eta sailen arteko erlazioetarako irtenbide eta organigrama 
alternatiboak proposatzea, eta antolamendu eraginkorragoa lortzeko egindako aldaketak justifikatzea. 

EI3.7 Bidaia-agentzietako eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde batzuetako lanposturik 
bereizgarrienak deskribatzea, lanbide-gaitasunei dagozkien ezaugarriak zehaztuta —lan-munduan eskatzen diren 
lorpenetan eta ahalmenetan adierazita—. 
EI3.8 Hainbat motatako turismo-banatzaileen eta turismoaren arloko informazio-entitateen kasu praktikoetan: 

- Unitateko lantaldeetako kide bakoitzaren erantzukizun-mugak, funtzioak eta zereginak definitzea. 
- Lanbide-jarduera adierazgarrienen lan-denborak zenbatestea. 

A4: Turismoaren arloko banaketa-enpresetarako eta informazio-erakundeetarako lanpostuak definitzeko eta langile egokiak 
hautatzeko metodoak aztertzea, eta kritikoki konparatzea. 

EI4.1 Unitateko langile kalifikatuei dagozkien lanpostuak definitzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea. 
EI4.2 Unitateko langile kalifikatuak hautatzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea. 

A5: Langileak integratzeko eta zuzentzeko funtzioak aztertzea, turismoaren arloko banaketa- eta informazio-unitateetan 
aplikatzeko teknikak erabiliz. 

EI5.1 Integrazio-funtzioaren helburua justifikatzea, antolamendu-funtzioaren funtzio osagarri gisa. 
EI5.3 Langileak integratzeko eta zuzentzeko hainbat egoera praktikotan: 

- Unitateari, haren antolamenduari eta irudi korporatiboari buruzko informazio laburra ematea, ikus-
entzunezko materiala erabiliz. 

- Unitateko balizko kide berrien eta zaharren arteko talde barruko komunikaziorako teknikak aplikatzea, eta, 
horretarako, aginte-eskuordetzeak simulatzea, ekimen pertsonala eta sormena sustatzea, eta 
erantzukizunak eskatzea, motibazio-neurri gisa. 

EI5.3 Erabakiak hartzeko prozesuen logika azaltzea. 
EI5.4 Erakunde bateko zuzendariaren eta buruaren irudia justifikatzea. 
EI5.5 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateei aplikatzekoak diren lantaldeak eta laneko bilerak 
zuzentzeko eta dinamizatzeko teknikak deskribatzea. 
EI5.6 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateetara atxikitako langileak motibatzeko prozesuak 
justifikatzea. 
EI5.7 Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateetako 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. Turismoaren arloko informazio eta banaketako enpresetako eta entitateetako plangintza 
- Administrazio-prozesuko plangintza. 
- Plan-mota nagusiak: helburuak, estrategiak eta politikak; haien arteko erlazioak. 
- Plangintza-prozesu baten urrats logikoak, helburuak finkatzeko, erabakiak hartzeko eta bitartekoak hautatzeko 

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

2. Turismoaren arloko banaketa- eta informazio-unitateetako aurrekontuen kudeaketa eta 
kontrola 

- Aurrekontu-kudeaketa funtsezko etapen arabera: aurreikuspena, aurrekontua eta kontrola. 
- Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateetako aurrekontuen kontzeptua eta xedea. 
- Aurrekontu-zikloaren definizioa. 
- Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateetako aurrekontu-mota bereizgarriak bereiztea eta prestatzea. 
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3. Bidaia-agentzietako eta beste turismo-banatzaile batzuetako finantza-egitura 
- Finantziazio-iturriak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
- Norberaren eta besteren baliabideen arteko erlazio egokia. 
- Bidaia-agentzia eta turismo-banatzaile mota bakoitzaren arabera inbertsioak ebaluatzeko metodo nagusien alde 

onak eta txarrak. 
- Aplikazio informatikoak. 

4. Bidaia-agentzietako eta beste turismo-banatzaile batzuetako kostuen, produktibitatearen eta 
analisi ekonomikoaren ebaluazioa 

- Bidaia-agentzietako eta turismo-banatzaileetako emaitzen kontuaren egitura. 
- Enpresa-kostu espezifiko motak eta haien kalkulua. 
- Turismo-zerbitzuetako kontsumoak eta bezeroentzako arretak 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. Bidaia-agentzien eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-erakunde batzuen 
antolamendua 

- Bidaia-agentzien eta turismoaren arloko informazio-entitateen baimenei eta sailkapenari buruzko araudien 
interpretazioa. 

- Entitate horien tipologia eta sailkapena. 
- Antolamenduaren izaera eta xedea, eta beste gerentzia-funtzio batzuekiko erlazioa. 
- Turismoaren arloko informazio-entitateetako eta banaketa-enpresetako ohiko sail-banaketarako oinarrizko 

ereduak: abantailak eta eragozpenak. 
- Erakunde horien bereizgarri diren egiturak eta sailen arteko erlazioak eta kanpo-erlazioak. 
- Sail edo unitate bakoitzaren helburuak desberdintzea eta funtzioak banatzea. 
- Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, 

informazio-mota eta zirkuituak. 
- Enpresako edo entitateko langile kualifikatuei dagozkien lanpostuak definitzeko metodo nagusiak. Aplikazioak. 

6. Turismoaren arloko banaketa- eta informazio-unitateetako langileak integratzeko funtzioa 
- Definizioa eta helburuak. 
- Antolamendu-funtzioarekiko erlazioa. 
- Mendeko langileen prestakuntza-programak: analisia, konparazioa eta proposamen arrazoituak. 
- Langileen integraziora egokitutako komunikazio- eta motibazio-teknikak. Identifikazioa eta aplikazioak. 

7. Turismoaren arloko banaketa- eta informazio-unitateetako langileen zuzendaritza 
- Komunikazioa lan-erakundeetan: prozesuak eta aplikazioak. 
-  Negoziazioa lan-ingurunean: prozesuak eta aplikazioak. 
- Arazoak ebaztea eta erabakiak hartzea. 
- Erakundeetako zuzendaritza eta gidaritza: justifikazioa eta aplikazioak. 
- Taldeen eta lan-bileren zuzendaritza eta dinamizazioa. 
- Motibazioa lan-ingurunean. 

8. Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateak kudeatzeko aplikazio informatiko 
espezifikoak 

- Motak eta konparazioa. 
- Neurrira egindako programak eta merkatuko eskaintza estandarra. 
- Turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateak kudeatzeko programa integralen aplikazioa. 

 
 
3.2. prestakuntza-atala 
OSTALARITZAKO ETA TURISMOKO KALITATEA KUDEATZEKO PROZESUAK 
 
Kodea: UF0049 
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Iraupena: 50 ordu 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 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: 
- Egoeraren diagnostiko objektiboa egiteko aukera emango duen analisira zuzendutako 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. 
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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 

 
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. 
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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. 
- 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. 
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. 
- Mezuak, gutunak, faxak eta mezu elektronikoak irakurtzean. 
- 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. 
- 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. 
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- 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: 

- 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. 
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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. 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua 
BIDAIA KONBINATUAK ETA EKITALDIAK SORTZEKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0018 

 

Iraupena: 160 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Bidaia-agentziek eta bidaia-antolatzaileek turismo-zerbitzuen hornitzaileekin dituzten harreman komertzialak, 
operatiboak eta kontratu bidezkoak aztertzea. 

EI1.1 Kotizazioak edo zerbitzu-erreserbak eskatzeko mezuak edo dokumentuak egitea, eta hainbat zerbitzu-
motatarako kontratuak prestatzea eta betetzea, garraiobideak pleitatzeko kontratuak, ostatu-establezimenduetako 
kontingente-kontratuak eta abar barne. 
EI1.2 Zerbitzu-hornitzaileekiko harremanetan, askotariko zirkunstantzia eta egoeretan, komunikazio- eta negoziazio-
teknika egokiak aplikatzen diren aztertzea. 
EI1.3 Aldeen arteko gatazkei irtenbidea ematen laguntzea planteamendu egokien bitartez. 

A2: Bidaia konbinatuak eta antzeko produktuak prestatzeko, programatzeko eta antolatzeko prozesuetan laguntzea, 
prozedura, teknika eta baliabide teknologikoak identifikatuz eta aplikatuz. 
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EI2.1 Bidaia konbinatuak, txangoak edo lekualdatzeak prestatzeko dokumentu egokiak identifikatzea eta 
formalizatzea, eskaintzaren barnean sartzen diren zerbitzuak ematea ziurtatzeko, eta programatutako ekintzak egiten 
eta betetzen direla ziurtatzeko beharrezko kontrolak aztertzea, zenbait desbideratzeren aurrean hartu beharreko 
neurri zuzentzaile egokiak zein diren adieraziz. 
EI2.2 Bidaia konbinatuen, txangoen eta lekualdatzeen administrazioko eta kontabilitateko dokumentuak identifikatzea 
eta betetzea, eta ebaluazio-txostenak idaztea, nahiz eskuz, nahiz modu informatikoan. 
EI2.3 Bidaia konbinatuen, txangoen eta lekualdatzeen kostuak kalkulatzeko kalkulu-orriko programa informatikoak 
erabiltzea. 
EI2.4 Agentzian bidaia konbinatuak, txangoak edo lekualdatzeak prestatzean, zein eskaritarako diren eta beste datu 
bereizgarri batzuk zehaztuta daudela, eta informazio-euskarriak, baliabide teknologikoak —hala nola Internet, kalkulu-
orriko programa informatikoak eta bidaia-agentzietarako berariazko programak— eta emandako datuak erabiliz: 

- Egin litezkeen ibilbideak eta produktuaren ezaugarriak aintzat hartzea eta proposatzea. 
- Zerbitzuak eta produktuaren beste osagai batzuk aintzat hartzea eta proposatzea. 
- Zerbitzugileen proposamenetan laguntzea, eta zerbitzuen prezioak eta tarifak lortzea. 
- Aurrekontua prestatzen laguntzea, eta, horretarako, kostuak, txikizkariei ordaindu beharrekoak, irabazi-

marjinak, salmenta-prezioak, errentagarritasun-atalaseak eta beste adierazle ekonomiko interesgarri 
batzuk zehaztea. 

- Prestatutako produktuaren aurkezpen-ezaugarriak proposatzen laguntzea, azken eskaintza diseinatzeko. 

A3: Bidaia konbinatuak, txangoak eta joan-lekualdatzeak saltzeko eta erreserbatzeko prozesuetan laguntzea, eta ezarritako 
prozedurak aplikatzea, sektorean erabili ohi diren euskarri informatikoak edo eskuzkoak erabiliz. 

EI3.1 Erreserbak kudeatzeko programa informatikoak (CRS) edota banaketa globaleko sistemak (GDS) eta testu-
tratamendurako programa informatikoak erabiltzea. 
EI3.2 Bidaia konbinatuen, txangoen edo lekualdatzeen erreserba-eskaeretan, euskarri eta baliabide teknologikoak 
erabiliz: 

- Erreserba-eskaerei erantzuten laguntzea eta bezeroari zer informazio eskatu behar zaion identifikatzea. 
- Toki librerik dagoen ikustea eta egoeraren arabera arrazoitzea, eta, beharrezkoa bada, beste aukera 

batzuk eskaintzea, saltzea lortzeko. 
- Datuak hautatutako euskarrian erregistratzen laguntzea, eta zerbitzuak berrestea eskatzeko mezuak 

idaztea hornitzaileei. 
- Bezeroari erreserbaren egoeraren berri ematea, eta erreserbaren nondik norakoak, prezioak eta zerbitzuak 

berrestea. 

A4: Hainbat merkatu-segmentu eta haien behar espezifikoak aintzat hartzen dituzten ekitaldien eskaintzak definitzen parte 
hartzea, lehia-abantailak kontuan izanik eta merkaturatze-biderik egokienak identifikatuz. 

EI4.1 Ekitaldien deialdiei buruzko informazio-iturriak erabiltzea, eta zein kolektibori zuzentzen zaizkion zehaztea; eta 
ekitaldien sustatzaileak identifikatzea, eta helmugak eta egoitzak erabakitzeko zer mekanismo erabiltzen dituzten 
ikustea. 
EI4.2 Ekitaldiaren oinarrizko zehaztapenei buruz eta entitate kudeatzaileak bere gain hartu beharreko erantzukizunei, 
kudeaketei eta zereginei buruz sustatzaileengandik lortu beharreko informazioa identifikatzea. 
EI4.3 Bilerak eta ekitaldiak antolatzeko proposamen espezifikoak egiten laguntzea, nahiz proposamen orokorrak izan, 
nahiz bezeroek eskatutakoen araberakoak, eta haien ezaugarriak eta lantze-prozesua deskribatzea. 
EI4.4 Hornitzaileekin eta bezeroekin negoziatzeko teknikak aztertzea eta identifikatzea. 
EI4.5 Ekitaldiak kudeatzeko enkargu-kontratuak idazten laguntzea eta haien ezaugarriak aztertzea. 
EI4.6 Hainbat ekitaldiren eskaintza orokorretarako merkaturatze-estrategiak definitzen laguntzea, banaketa-bideak 
identifikatuz eta ezaugarriak zehaztuz; 
eta ekitaldi-motaren araberako sustapen-ekintzak, -euskarriak eta bezeroak erakartzeko tresnak diseinatzen 
laguntzea, helburuko publiko-motetara egokituz. 

A5: Ekitaldi baten plangintza eta aurrekontua egiten eta hura antolatzen laguntzea, eta entitate kudeatzailearen esku 
geratzen diren jarduerak eta zereginak identifikatzea. 

EI5.1 Ekitaldien aurrekontuak prestatzeko lana deskribatzen laguntzea, bai sustatzaileentzat, bai entitate 
kudeatzailearentzat; eta kostuak, marjinak eta prezioak ezartzea, dagokien eskaintza idaztea eta aldatze-aukerak 
aurreikustea. 
EI5.2 Ekitaldiak enkargatzean: 

- Ekitaldi baten programa prestatzen laguntzea, emandako zehaztapenen arabera eta parte hartzen duten 
pertsonen eta entitateen —erosleen, saltzaileen, erakusleen, ordezkarien, hizlarien, batzorde 
antolatzailearen eta agintarien— tipologiaren arabera. 

- Entitate kudeatzaileak bere gain hartu behar dituen kudeaketak eta zereginak definitzea. 
- Proiektuaren egutegi eta kronograma orokorra prestatzen laguntzea. 
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- Hornitzaileen ebaluazioa eta hautaketa ikustea, eta, eginkizun horretan, hautaketa-irizpideak identifikatzea, 
negoziazio-planteamenduak aztertzea eta akordioak eta kontratuak idazten laguntzea. 

- Ekitaldiaren aurrekontua egiten laguntzea. 
- Ekitaldirako finantziazio-iturriak eta -bideak proposatzen laguntzea. 
- Ekitaldiak kudeatzeko aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzea. 

EI5.3 Parte-hartzaileak erakartzeko, ekitaldiaren berri zabaltzeko eta hura sustatzeko eta babesleak eta laguntzaileak 
erakartzeko ekintzak aztertzea, eta hori lortzeko biderik egokienak analizatzea, eraginkortasunaren eta kostuaren 
arabera. 
EI5.4 Ekitaldi bateko izen-emateak formalizatzeko eta kontrolatzeko prozeduran laguntzea, eta horretarako ekintza 
espezifikok egitea, baliabide informatikoak edo eskuzkoak erabiliz. 
EI3.7 Ekitaldiak behar dituen espazioen banaketa zehazten laguntzea, alderdi funtzionalak, merkataritzakoak, 
protokoloari dagozkionak eta segurtasunekoak kontuan izanik. 
EI5.6 Ekitaldi baten garapenean eragina duten egoera zailak eta ezustekoak identifikatzea, eta ekintza zuzentzaileak 
edo prebentiboak planteatzea. 
EI4.3 Ekitaldi bateko azken txostenaren edukia, elementuak eta formatua definitzea, eta sustatzailearen eta entitate 
kudeatzailearen balantze ekonomikoak interpretatzea. 

A6: Turismo-eskaintzaren informazio- edo banaketa-unitateetarako egokiak diren planak programatzeko eta definitzeko 
prozesuan parte hartzea. 

EI6.1 Enpresa- edo erakunde-plangintzako kasuetan: 
- Enpresen edo entitateen plan orokorren esparruan finkatutako turismo-eskaintzaren informazio- edo 

banaketa-unitate baterako helburuak formulatzen laguntzea. 
- Proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzen diren aztertzea. 
- Aukera horien ondoriozko programak identifikatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide 

materialak zehazten diren ikustea. 
EI6.2 Ikustea garrantzitsua dela enpresen planak aldian behin berraztertzea, turismo-eskaintzaren informazio- eta 
banaketa-unitate mota bakoitzerako kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren arabera. 

A7: Bidaia-agentzien, ekitaldi-kudeaketako enpresen eta beste turismo-banatzaile eta turismo-informazioko entitate batzuen 
esparruan, aurrekontuak kudeatzen eta kontrolatzen laguntzea, kostuak identifikatzea eta aurrekontu ekonomikoak egiten 
laguntzea. 

EI7.1 Kostu total unitarioak eta hainbat turismo-zerbitzu eta -produkturen salmenta-prezioekiko marjinak kalkulatzen 
laguntzea. 
EI7.2 Bidaia-agentzietako, ekitaldi-kudeaketako enpresetako eta turismo-informazioko eta -banaketako unitateetako 
zenbait egoera jakinetan, 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 lantzen laguntzea. 
- Baliabideen kostuak zehazten laguntzea. 
- Ustiapenaren lokagunea eta ekoizpen-mailak kalkulatzen laguntzea. 

EI7.3 Aurrekontu-kudeaketako eta -kontroleko kasuetan, eta dagozkien aurrekontu-aurreikuspenak eta lortutako 
emaitza errealak abiapuntu izanik: 

- Desbideratzeak kalkulatzen laguntzea. 
- Haiek agertzearen kausak eta sortzen dituzten ondorioak aztertzen laguntzea. 
- Irtenbide alternatiboak proposatzen laguntzea, aurrekontuen jarraipena eta kontrola egiteko metodoak 

ezartzen lagunduz. 

A8: Bidaia-agentzietan, ekitaldi-kudeaketako enpresetan eta turismoaren arloko informazio- eta banaketa-unitateetan 
erabiltzen diren langileak integratzeko eta zuzentzeko tekniken aplikatzen diren aztertzea. 

EI8.1 Jarraibideak eta informazioa jasotzeko eta emateko, ideiak eta iritziak trukatzeko, zereginak esleitzeko eta lan-
planak koordinatzeko komunikazio-teknika egokiak eraginkortasunez erabiltzen diren aztertzea. 
EI8.2 Sortzen diren gatazketan esku hartzen dela zaintzea; 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. 
EI8.3 Aztertzea gidaritza nola gauzatzen den eraginkortasunez, hau da, egoera bakoitzean estilorik egokiena hartuz, 
lantaldeak zuzenduz eta taldearen beharrak integratuz eta koordinatuz, aurrez finkatutako helburuen, politiken edo 
jarraibideen esparruan. 
EI8.4 Lan-bileretan parte hartzea; modu aktiboan esku hartzea edo parte-hartzaileen esku-hartzea lortzea, eta 
bileraren xedearen arabera jardutea. 
EI5.5 Langileak integratzeko hainbat egoeratan: 
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- Langile berriak bete beharreko lanpostuen arabera nola esleitzen eta integratzen diren aztertzea, eta 
lanpostuetara egokitzeko aldi jakin bat ematen zaien aztertzea. 

- Langile bakoitzak bete beharreko eragiketa eta prozesurik adierazgarrienak aztertzea, eta jardun 
profesionalaren eta haren emaitzen ebaluazio-irizpideak identifikatzea. 

- Saileko kide berrien eta zaharren arteko talde barruko komunikaziorako teknikak aplikatzen diren 
aztertzea, eta aginte-eskuordetzeak detektatzea, eta ekimen pertsonala eta sormena, motibazio-neurri 
gisa, nola sustatzen diren ikustea. 

A9: Ostalaritzako eta turismoko hainbat zerbitzuren eta produkturen kalitate-kontrolak egiten laguntzea, eta lortutako 
emaitzak ebaluatzen laguntzea. 

EI9.1 Norberaren lanpostuan kalitate-helburuei dagokienez eragina duten datuak erregistratzen laguntzea, finkatutako 
ereduen eta estandarren arabera betetzen direla egiaztatzeko. 
EI9.2 Itxuraz zerbitzuaren ahulezia erakuts lezaketen egoerak detektatzen laguntzea, haien inguruko egiazko 
informazioa emango duten sistemetan sartzeko. 
EI9.3 Datuak eta proposamenak biltzeko inkestak egiten laguntzea. 
EI9.4 Datuak biltzen eta dagozkien erregistroetan eta adierazleetan sartzen laguntzea. 
EI9.5 Izan litezkeen ahuleziak detektatzeko ondorioak ezartzen laguntzea, eta desbideratzen kausak identifikatzen 
laguntzea. 
EI9.6 Ekintza prebentiboen eta zuzentzaileen proposamenetan laguntzea. 

A10: Solaskide batekin edo batzuekin ingeles estandarrean hitz egitea, turismo-zerbitzuetako egoera formaletan eta 
informaletan, zailtasun ertaineko mezuak arin adieraziz eta ulertuz. 

EI10.1 Solaskide batekin edo batzuekin ingelesez interakzioan aritzea, zenbait lan-egoeratan, hala nola: 
- Bidaia-agentzietako, turismo-bulegoetako eta ekitaldietako 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. 
EI10.2 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. 

A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI11.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI11.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI11.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI11.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI11.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 
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Edukiak: 
1. Bidaia-agentziek eta bidaia-antolatzaileek zerbitzu-hornitzaileekin dituzten merkataritza-
harremanak 

- Ostatatze-enpresen, bidaia-agentzien eta bidaia-antolatzaileen arteko harremanak. 
- Aireko garraioarekiko harremanak. Aireko garraioaren informazio-iturriak. 
- Itsasoko, errepideko eta trenbide bidezko garraioarekiko harremanak. Informazio-iturriak. 
- Turismo-laguntzako eta -asistentziako zerbitzuen kudeaketa. Turismo-gidaren zerbitzua. 
- Bisak eta bidaietarako behar den bestelako dokumentazioa kudeatzea. Bidaia-aseguruak eta bidaia-laguntzako 

kontratuak. 

2. Bidaia konbinatu, txango eta lekualdatzeen sorrera eta antolaketa 
- Hainbat motatako bidaia konbinatuak programatzen laguntzea. Eskarien arabera eta eskaintzeko prestatutako 

bidaia konbinatuak. 
- Txikizkako bidaia-agentzien eta bidaia-antolatzaileen arteko harremanen behaketa. Laguntzeko baldintzak eta 

ordaintzeko moduak. 
- Bidaia konbinatuak prestatzeko, programatzeko, merkaturatzeko eta antolatzeko faseak analizatzea. 
- Hainbat txango- eta bisitaldi-mota prestaketa. Barnean hartzen dituzten zerbitzuak eta ezaugarriak. 
- Txangoak, ohiko eragiketak eta eskaripeko eragiketak programatzea eta gauzatzea. 
- Hainbat motatako lekualdatzeak programatzea eta gauzatzea. 

3. Bidaia-agentzietako, ekitaldi-kudeaketako eta turismo-banaketan diharduten entitateetako 
komunikazioa, bezeroarentzako arreta eta salmenta- eta negoziazio-teknikak. 

- Solaskideen eta egoeren araberako komunikazio-teknika egokiak aplikatzea. 
- Solaskideen eskaeren araberako informazioa hautatzea eta jakinaraztea. 
- Aurrez aurreko eta telefono bidezko arreta-teknikak aplikatzea. 
- Bezeroek zerbitzu bati dagokionez dituzten itxaropenak zehazteko teknikak aplikatzea, itxaropenak betetzea 

lortzeko, zerbitzuaren kalitatearen kontzeptu gisa. 
- Salmenta-prozesuan teknikak aplikatzea. Salmenta-faseak. Telefono bidezko salmenta. 
- Negoziazioan teknikak eta estrategiak aplikatzea. 
- Erreklamazioen, kexen eta egoera gatazkatsuen tratamendua. 
- Agurtzeko zenbait modu eta zenbait kortesia-arau erabiltzea, aurrez aurrekoak zein urrutikoak. 
- Bidaia-agentzietako eta turismo-banaketako beste entitate batzuetako langileen arau deontologikoak, jokabidekoak 

eta irudi pertsonalekoak aplikatzea. 

4. Bidaia-agentzietako kudeaketarako aplikazio informatikoen eta banaketa-sistemetako 
terminalen (GDS) erabilera. 

- GDS terminal-motak erabiltzea. 
- Bidaia-agentziak, bidaia konbinatuen erreserbak eta txangoak kudeatzeko zenbait informatika-aplikazio erabiltzea 

(Front Office). 

5. Ekitaldia proiektu gisa: plangintza, aurrekontuak eta antolakuntza 
- Informazio-iturriak eta informazioa eskuratzeko bideak erabiltzea. 
- Zerbitzuak, zerbitzugileak eta bitartekariak hautatzea. 
- Hornitzaileekin negoziatzeko teknikak aplikatzea: planteamenduak eta funtsezko faktoreak. Berriro negozia 

daitezkeen alderdiak. 
- Bileretarako, ekitaldietarako eta erakusketetarako azpiegitura espezializatuak hautatzea. 
- Ekitaldiaren programazioa; logistikaren eta giza baliabideen programazioa. 
- Ekitaldiaren aurreko eta osteko eskaintzen programazioa, parte-hartzaileen tipologiaren arabera: hizlariak, 

ordezkariak, laguntzaileak, batzorde antolatzaileak eta zientzialariak. 
- Ekitaldi-kudeaketa profesionaleko eskaintza eta helmugak merkaturatzea. 
- Merkaturatzeko bideak eta formulak. 
- Ekitaldi-antolatzaileen eskaintza hautatzea. Marka korporatiboa eta irudia. Banaketa-bideak, euskarriak eta 

banaketa-estrategiak hautatzea. 
- Leialtzeko teknikak eta estrategiak eta sustapen-ekintzak eta -euskarriak aztertzea. 
- Merkataritza-espazioak eta babesletzak kudeatzea. 
- Pertsona famatuen parte-hartzea hautatzea. Ohorezko buruak. 
- Kronogramak egitea. 
- Ezustekoak aurreikustea; gorabehera-planak eta segurtasun-planak. 
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- Ekitaldiaren aurrekontuak egitea. 
- Ekitaldiak antolatzeko behar diren zerbitzuak hautatzea. 
- Izen-emateak, kobrantzak, erakusketetarako espazioen esleipenak kontrolatzen parte hartzea, eta izena eman 

dutenei egin beharreko beste komunikazio batzuetan ere bai. 
- Ekitaldiaren, administrazio-prozesuaren eta kontabilitate-prozesuaren dokumentazioa kudeatzea. 
- Proiektuaren jarraipena eta kontrola aztertzea, baita desbideratzeen aurreko jardunak ere. 
- Komunikazioko, protokoloko, segurtasuneko, zerbitzu teknikoko, erreklamazioen, kexen eta gatazken arretako eta 

beste egoera berri batzuetako baliabideen eta koordinazio-tekniken aplikazioa aztertzea. 

6. Ekitaldiak kudeatzeko aplikazio informatiko espezifikoak 
- Merkatuko eskaintza estandarra eta neurrira egindako programak erabiltzea. 
- Idazkaritza teknikoak eta zientifikoak, ordainketak eta onlineko zerbitzu-erreserbak kudeatzeko programa 

integralak erabiltzea. 

7. Bidaia-agentzietako, ekitaldi-kudeaketako enpresetako eta turismoaren arloko banaketa- eta 
informazio-unitateetako aurrekontuen kudeaketa eta kontrola 

- Kostu total unitarioak eta salmenta-prezioekiko marjinak kalkulatzea. 
- Jardun-programak ezartzeko aurrekontu ekonomikoak egitea. 
- Baliabideen kostuak zehaztea. 
- Ustiapenaren lokagunea eta produktibitate-mailak kalkulatzea. 
- Desbideratzeak kalkulatzea, eta haiek agertzearen kausak eta sortzen dituzten ondorioak analizatzea. 
- Irtenbide alternatiboak proposatzea, eta aurrekontuaren jarraipena eta kontrola egiteko metodoak ezartzea. 

8. Bidaia-agentzietako, ekitaldi-kudeaketako enpresetako eta turismoaren arloko banaketa- eta 
informazio-unitateetako langileen zuzendaritza eta integrazioa 

- Jarraibideak eta informazioa jasotzea eta ematea. 
- Zereginen esleipena eta lan-planen koordinazioa aztertzea. 
- Lantaldean sortutako gatazketan negoziazioaren eta parte-hartzearen bidez esku hartzeko modua aztertzea. 
- Gatazka bat ebazteko hainbat konponbideren artean erabakitzeko prozesuan parte hartzea. 
- Gidaritza eraginkorra den aztertzea, eta lantaldeen zuzendaritza eta taldearen beharren integrazioa eta 

koordinazioa aztertzea, aldez aurretik finkatutako helburuen, politiken edo norabideen esparruan. 
- Lan-bileretan parte hartzea. 
- Langile berri bati establezimenduan harrera egiteko eskuliburua aztertzea. 
- Langile berriei lanpostuak esleitzeko jarduna aztertzea. 
- Langile bakoitzak bete beharreko eragiketa eta prozesurik adierazgarrienak eta jardun profesionalaren eta haren 

emaitzen ebaluazio-irizpideak aztertzea. 
- Sailean aurretik dauden kideen eta kide berrien arteko talde barruko komunikazioaren sustapena aztertzea. 
- Agintaritza eskuordetzeko jarduna aztertzea, norberaren ekimena eta sormena bultzatzea motibazio neurri gisa, 

eta erantzukizunak eskatzea. 

9. Bidaia-agentzietako, ekitaldi-kudeaketako enpresetako eta turismoaren arloko banaketa- eta 
informazio-unitateetako kalitate-kontrolak 

- Bidaia-agentzietako, bidaia-antolatzaileetako, ekitaldi-kudeaketako enpresetako eta turismoaren arloko banaketa- 
eta informazio-entitateetako kalitate-adierazleak interpretatzea. 

- Bidaia konbinatuen, txangoen eta lekualdatzeen kalitatearen atributuak eta dimentsioak aztertzea, baita bidaia-
agentzien eta bidaia-antolatzaileen zerbitzuen kalitatearenak ere. 

- Zerbitzuen kalitate-zehaztapenak. 
- Ekitaldi-kudeaketaren eta turismoaren arloko beste banatzaile eta informazio-unitate batzuen kalitatearen 

atributuak eta dimentsioak aztertzea. 
- Zerbitzuen kalitaterako lan-prozedurak eta -jarraibideak. 
- Ezarritako kalitate-sistemaren dokumentazioa eta informazioa kudeatzea. 
- 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. 
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10. Turismo-zerbitzuetako egoeretan ingeles estandarrean komunikatzea 
- Bidaia-agentzietako 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. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean ingelesez erantzutea. 
- Hornitzaileei, bidaia-agentziei eta profesionalei ingelesez arreta ematea. 
- Bidaia-agentzietako 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. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohituren arabera komunikatzea. 
- Solaskideen kopuruaren eta haien ezaugarrien arabera komunikatzea. 
- Argi ahoskatuta komunikatzea, eta hainbat doinu interpretatzea. 
- Inguruneko zarata edo interferentziak dauden egoeretan komunikatzea. 
- Dagoen denbora kontuan izanik komunikatzea. 

11. 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 

MF1055_3 
Bidaia konbinatuen 
prestaketa eta kudeaketa 

• Enpresen Administrazio eta 

• Zuzendaritzan lizentziaduna; 

• Zientzia aktuarial eta finantzarioetan 

• lizentziaduna; 

• Ekonomian lizentziaduna; 

• Turismoan diplomaduna; 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna; 

2 urte 
 

MF1056_3 
Ekitaldien kudeaketa 

• Enpresen Administrazio eta 

• Zuzendaritzan lizentziaduna; 

• Zientzia aktuarial eta finantzarioetan 

• lizentziaduna; 

• Ekonomian lizentziaduna; 

• Turismoan diplomaduna; 
Enpresa Zientzietan diplomaduna; 

2 urte 
 

MF0268_3 
Turismoaren arloko 
informazio- eta banaketa-
unitateen 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: 
 



 
 

Bidaia konbinatuen eta ekitaldien sorrera eta kudeaketa 

 

 
 

 

49 

---- 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 

Hizkuntzen ikasgela 45 60 

 

 
 

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

Kudeaketa-gela 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 2 arbel 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Orri birakariak 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Hizkuntzen ikasgela 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Proiektagailua 

---- Ingelesa ikasteko programak informatikoak 

---- Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak 

---- Hiztegi elebidunak. 
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Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien 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. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira minusbaliatuen 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 urte baino gehiagokoentzako 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. 

 



 

 



 

 

 


