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IZENA 
OINARRIZKO CATERING-ERAGIKETAK 

 

KODEA 
HOTR0308 

 

LANBIDE-ARLOA 
Ostalaritza eta turismoa. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Jatetxe-arloa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
HOT325_1 Oinarrizko catering-eragiketak (1700/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Catering-zerbitzuetarako ekipoetan jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, ontziak, tresnak eta askotariko materialak 
muntatzea, egindako catering-zerbitzuetatik datorren karga jasotzea, eta berriro erabil daitezkeen materialak eta ekipoak 
garbitzea. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1089_1: Catering-zerbitzuetako jeneroaren, sukaldaritza-elaborazio ontziratuen eta askotariko materialen hornikuntza 
eta muntaiarako oinarrizko eragiketak egitea, eta karga garraiatzeko antolatzea. 
 
- UC1090_1: Catering-zerbitzuetatik datozen merkantziak jasotzeko eta garbitzeko eragiketak egitea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Catering-enpresa handietan eta ertainetan egiten du lan; pribatuak izan ohi dira gehienak, baina publikoak ere izan 
daitezke. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Batez ere, etxez etxe edo kolektibitateei garraiatzeko catering-prozesuak garatzen dituzten ekoizpen eta 
zerbitzugintzako sektoreetan eta azpisektoreetan kokatzen da. Sektore horien artean, ostalaritza da nagusia, eta, 
hein txikiagoan, beste sektore batzuk, hala nola osasuna, gizarte-zerbitzuak, hezkuntza eta bidaiarien garraioa. 

 

Lanbideak edo lanpostuak 
5010.008.4 Catering-prestatzailea. 
5010.008.4 Catering-prestakuntzako / -muntaiako laguntzailea. 
5010.008.4 Kolektibitateen laguntzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1089_1 
Catering-zerbitzuetarako hornikuntza eta muntaia 

120 

UF0062: Catering-zerbitzuetarako 
hornikuntza eta muntaia 

90 

UF0053: Jatetxe-arloko arau eta 
baldintza higieniko-sanitarioen 
aplikazioa (zeharkakoa) 

30 

MF1090_1 
Catering-zerbitzuak jasotzea eta garbitzea 

90   

MP0016 
Oinarrizko catering-eragiketetako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

40 

  

ORDUAK, GUZTIRA 250  
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II LANBIDE-PROFILA  

 
 
 

1. gaitasun-atala 
CATERING-ZERBITZUETAKO JENEROAREN,  

SUKALDARITZA-ELABORAZIO ONTZIRATUEN ETA 
ASKOTARIKO MATERIALEN HORNIKUNTZA ETA 

MUNTAIARAKO OINARRIZKO ERAGIKETAK EGITEA, ETA 
KARGA GARRAIATZEKO ANTOLATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

CATERING-ZERBITZUETATIK DATOZEN MERKANTZIAK 
JASOTZEKO ETA GARBITZEKO ERAGIKETAK EGITEA 
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1. gaitasun-atala:  
CATERING-ZERBITZUETAKO JENEROAREN,  
SUKALDARITZA-ELABORAZIO ONTZIRATUEN ETA ASKOTARIKO 
MATERIALEN HORNIKUNTZA ETA MUNTAIARAKO OINARRIZKO 
ERAGIKETAK EGITEA, ETA KARGA GARRAIATZEKO ANTOLATZEA 
 

Kodea: UC1089_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Catering-zerbitzuetako materiala muntatzeko lan-eremuak prest jartzea, eta norberaren lan-txanda edo hurrengoa 
prestatzea. 

BI1.1 Catering-zerbitzuetako materialak muntatzeko lan-eremuetako gainazalak, ekipoak, makinak eta tresnak 
garbitzeko, beharrezkoa bada, produktu egokiak eta ezarritako laneko arropa erabiltzen dira, eta segurtasun- eta 
higiene-arauak eta norbera babesteko neurriak aplikatzen dira. 
BI1.2 Catering-zerbitzuetako materialak muntatzeko instalazioak eta ekipoak garbitzeko eta prest jartzeko 
erabiltzen diren produktuen segurtasun-, erabilera- eta manipulazio-argibideak betetzen dira, produktuek izan 
dezaketen toxikotasuna eta ingurunean eragin dezaketen poluzioa kontuan hartuz. 
BI1.3 Catering-zerbitzuetako materiala muntatzeko ekipoen, makinen eta tresnen mantentze-lanetarako 
jarraibideak aplikatzen dira, haien kontserbazioa zaintzeko. 
BI1.4 Catering-zerbitzuetako materiala muntatzeari buruzko informazioa eta argibideak ematen zaizkio hurrengo 
langile-txandari, antolamenduak ezarritako prozedurari jarraituz. 

LB2: Catering-zerbitzu bakoitzerako egokiak diren jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materiala eta ekipoak 
hautatzea, zerbitzu-aginduan zehaztutakoaren arabera. 

BI2.1 Zerbitzu-agindua edo ekoizpen-planak kontsultatzen dira, catering-zerbitzuari dagokion kargari buruzko 
informazioa biltzeko. 
BI2.2 Catering-zerbitzu edo ibilbide bakoitzak ezartzen dituen jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, 
materiala eta ekipoak hautatzeko, zerbitzu-aginduko informazioa edo produkzio-planetako informazioa erabiltzen 
da. 
BI2.3 Hautatutako jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materiala eta ekipoak biltegian edo sailean 
kokatzen dira, muntatzeko. 
BI2.4 Zuzeneko arduradunarekin berresten dira esleitutako jarraibideak, prozedurak eta erantzukizunak, arreta 
berezia jarriz koordinazio-irizpideetan eta emaitzetan, eta, beharrezkoa bada, emandako zehaztasunak apuntatu 
egiten dira. 

LB3: Catering-zerbitzuko karga osatzen duten jeneroaren, sukaldaritza-elaborazio ontziratuen, materialaren eta ekipoen 
barne-hornikuntzako eta, hala badagokio, kanpo-hornikuntzako prozesua egitea, beste norbaitek gainbegiratuta. 

BI3.1 Catering-zerbitzu bakoitzerako ezarritako jeneroa eta sukaldaritza-elaborazio ontziratuak sukalde-sailari 
eskatzen zaizkio, finkatutako prozeduraren arabera, norbaitek gainbegiratuta. 
BI3.2 Catering-zerbitzu bakoitzerako ezarritako materialak eta ekipoak ekonomatoaren, garbiketaren eta 
materialen sailari eskatzen zaizkio, finkatutako prozeduraren arabera, norbaitek gainbegiratuta. 
BI3.3 Taldeari esleitutako lanerako materialak, baliabideak eta ekipoak erabili, eskatu eta/edo birjarri egiten dira, 
beharrezkoa den guztietan, behar bezala zaintzen dira, eta, hala badagokio, zuzeneko arduradunari edo hark 
adierazten dituen pertsonei jakinarazten zaizkie detektatutako anomaliak edo premiak. 
BI3.4 Norberaren lanbide-jarduna betetzeko zalantzazko egoeren edo gabezien aurrean, zerbitzurako 
beharrezkoak diren argibideak edo informazioa zuzeneko arduradunari edo lan-inguruneko kide egokiei eskatzen 
zaizkie, argi eta zehatz mintzatuz. 
BI3.5 Beharrezkoa denean, eskaera-orriak betetzen dira, norbaitek gainbegiratuta eta gutxieneko stockaren 
irizpideak kontuan izanik. 
BI3.6 Eskatutako merkantziak jasotzean, egiaztatzen da honako alderdi hauek betetzen direla: 
- Ezarritako edo eskatutako kopuruak edo kantitateak. 
- Definitutako kalitatea. 
- Iraungitze-data. 
- Enbalaje egokia. 
- Kontserbazio-tenperatura egokia. 
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BI3.7 Merkantziak muntaia-eremuan biltegiratzen dira, norbaitek gainbegiratuta, eta honako alderdi hauek kontuan 
hartuz: 
- Merkantzien izaera. 
- Kontserbatzeko tenperatura eta hezetasun-maila. 
- Biltegiratzeko oinarrizko arauak. 
- Produktuaren argibideak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Hornikuntza eta banaketa errazten duten arrazionaltasun-irizpideak. 

BI3.8 Merkantziak emateko dokumentazioa formalizatzen da, norbaitek gainbegiratuta, eta ezarritako prozedurak 
betetzen dira. 
BI3.9 Berehala ematen zaio nagusi hurrenari detektatutako disfuntzioen edo anomalien berri, eta egoera txarraren 
edo hausturen ondoriozko bajak jakinarazten zaizkio. 
BI3.10 Elikagaiak manipulatzeko araudia aplikatzen da prozesu osoan, elikagaien azken baldintza higieniko-
sanitarioak bermatzeko. 
BI3.11 Zuzeneko arduradunarengandik jasotako koordinazio-jarraibideen arabera egiten da lana, lantaldeko 
gainerako kideekin interakzioan jardunez eta antolakundeko arauak errespetatuz. 

LB4: Jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, ontziak, lanabesak eta askotariko materialak catering-zerbitzuak 
emateko ezarritako ontzietan eta tresnetan muntatzea, norbaitek gainbegiratuta, eta segurtasun- eta higiene-arau 
egokiak aplikatzea. 

BI4.1 Muntaia egiteko materialaren eta ekipoen —hala nola saskien, kabinen eta trolleyen— kopurua eta egoera 
aztertzen dira, zerbitzu-aginduaren zehaztapenak betetzeko helburuarekin. 
BI4.2 Sukaldeko eskaintza gastronomikoa —hala nola snackak, postreak, plater konbinatuak edo sandwich 
ontziratuak— ezarritako prozeduren eta produktuen deskribapenaren arabera muntatzen da. 
BI4.3 Catering-zerbitzu baten osagarriak, ontziak eta tresnak —azukrea, infusioak, musuzapiak, irabiagailuak, 
mahai-tresnak, edalontziak, kafeontziak, teontziak eta izotz-pintzak, adibidez— ezarritako prozeduren eta 
produktuen deskribapenaren arabera muntatzen dira. 
BI4.4 Banatzen edo merkaturatzen diren gaiak —garraiobideetan bertan saltzeko produktuak, erlojuak, lurrinak, 
eguzki-betaurrekoak eta sustapen-produktuak, esate baterako— ezarritako prozeduren eta produktuen 
deskribapenaren arabera muntatzen dira. 
BI4.5 Elikagaiak manipulatzeko araudia aplikatzen da prozesu osoan, elikagaien azken baldintza higieniko-
sanitarioak bermatzeko. 
BI4.6 Muntaiarako behar diren makinak —hala nola zintak, mahai-tresnen paketatzaileak edo ontziratzeko 
makinak— ezarritako prozeduraren arabera erabiltzen dira. 
BI4.7 Antolakundearen irudia islatuz eta ezarritako irizpideak eta jarraibideak betez egiten da lana. 
BI4.8 Nork bere lan-jarduerak gainbegiratzen ditu, jasotako koordinazio-irizpideei jarraituz, eta portaera proaktiboa 
hartzen du erroreak zuzentzeari dagokionez eta nork bere lanbide-jarduna hobetzeari dagokionez. 
BI4.9 Identifika daitezkeen hobekuntzak jakinarazten dira, eta zuzeneko arduradunari proposatzen zaizkio, izan 
litezkeen onurak eta, hala badagozkio, zailtasunak azalduz. 

LB5: Jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, ontziak, tresnak eta askotariko materiala kargatzeko antolatzea, 
ekipoetan, ezarritako prozeduren arabera. 

BI5.1 Etiketetan inprimatzen edo idazten diren datuak —hala nola hegaldiaren edo tren-bidaiaren zenbakia eta 
helmuga— produkzio-planari edo hegaldi-planari erreparatuta jasotzen dira. 
BI5.2 Etiketak grafia argiaz inprimatzen edo idazten dira, azkar irakurtzeko moduan eta catering-zerbitzuaren 
garraioan nahasmenak saihesteko moduan. 
BI5.3 Catering-zerbitzuaren karga biltzen duten ekipoak etiketatu egiten dira, zama-lanetako langileek eta 
hartzaileek identifika ditzaten. 
BI5.4 Catering-zerbitzuaren karga ezarritako lekuetan sailkatzen da, eta hotza behar duten ekipoak dagozkien 
ganberan kokatzen dira, hura dagokion tenperaturan dagoela ziurtatuta. 
BI5.5 Ordena jakin batean kokatzen da catering-zerbitzuaren karga, lehentasun-irizpideei jarraituz. 
BI5.6 Zama-lanetako langileei karga noiz dagoen prest jakinarazten zaie, eta zama-lanetan eragina izan dezakeen 
edozein gertakariren berri edo gabeziaren berri ematen zaie, haiek hartzaileari jakinaraz diezaioten. 
BI5.7 Lan-inguruneko kideekiko edo koordinatzaileekiko ahozko interakzioan, komunikazioaren edukiaren eta 
esanahiaren zuzentasuna eta ulergarritasuna ziurtatzen da, komunikazio eraginkorra lortzeko. 
BI5.8 Beste batzuekin lan egitean, arretaz eta modu eraginkorrean entzuten da, dagokion lan-testuinguruaren 
arabera, ahozko komunikazioko eta ahozkoa ez den komunikazioko alderdiei erreparatuz. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Garbiketarako produktuak. Makina eta ekipoen mantentze-lanetarako produktuak. Laneko arropa egokia. Jatetxe-arloko 
zerbitzuak emateko tresnak, jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materiala, ekipoak eta ontziak. Termometroak. 
Catering-zerbitzuak muntatzeko makinak. Su-itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Uniforme eta mihiseria egokiak. Lan-
prozeduretako eskuliburuak. Antolakundearen komunikazio-bideak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Jeneroa eta sukaldaritza-elaborazio ontziratuak —hala nola platerak, snackak eta sandwichak— hornituta, muntatuta 
edo kargatzeko prest. Materialak (muntatzeko azpilak, adibidez), mihiseria, ekipoak (hala nola trolleyak eta kabinak), 
ontziak (mahai-tresnak eta edalontziak, esate baterako) eta tresnak (izotz-pintzak, eragingailuak eta abar) muntatuta eta 
kargatzeko prest. Tenperaturak kontrolatuta. Jasotzeari, biltegiratzeari eta banatzeari dagozkion datuak ezarritako 
euskarrietan erregistratuta. Laneko baliabideen, ekipoen eta materialen aprobetxamendu arduratsua. Lan-harreman 
eraginkorrak. Pertsonen arteko komunikazio eraginkorrak lan-ingurunean. Lantaldearen jardueretan integratzea. 
Lanbide-jardunean hobetzeko aukerak identifikatzea. Norberaren lanbide-jarduna berraztertzea eta hobekuntzak 
sartzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesu normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. 
Garbitzeko eta mantentzeko produktuen segurtasunari, erabilerari eta manipulazioari buruzko jarraibideak. Catering-
sailei buruzko jarraibideak eta informazio orokorra. Zerbitzu-aginduak. Ekoizpen-planak. 
Tenperatura-taula egokiak. Segurtasun-arauak, arau higieniko-sanitarioak eta elikagaiak manipulatzeko arauak. 
Dokumentu normalizatuak, hala nola inbentarioak, eguneko lehengai-kontsumoen parteak, eskari-baleak, transferentzia-
agiriak, bezeroen eskaerak, fakturak, albaranak, zehaztapen teknikoei buruzko fitxak eta kontsumo-fitxak. Jarraibideak, 
antolakundearen eskuliburua, antolakundearen araudia, eskuliburu operatiboak, komunikazioa eta dokumentuak 
ateratzeari buruzko eskuliburuak, eta baliabideen, ekipoen eta materialen erabilerari buruzkoak. 
 

 
 
 

2. gaitasun-atala: 
CATERING-ZERBITZUETATIK DATOZEN MERKANTZIAK JASOTZEKO 
ETA GARBITZEKO ERAGIKETAK EGITEA 

 

Kodea: UC1090_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Catering-zerbitzua eman den tokian bertan ekipoak, merkantziak eta sobratutako elaborazioak prestatzea, 
abiapuntuko zentrora garraiatzeko. 

BI1.1 Ezarritako kasuetan, jatetxe-arloko zerbitzua eman den lekuan bertan garbitzen da erabilitako materiala, eta 
bueltan eramateko antolatzen da. 
BI1.2 Sobratzen diren jeneroa eta elaborazioak ondoren izan lezaketen erabileraren arabera sailkatzen dira. 
BI1.3 Berriro erabil daitezkeen jeneroa eta elaborazioak ondoren erabiltzeko aukera bermatzen duten ontzi 
egokietan sartzen dira. 
BI1.4 Berriro erabil daitezkeen jeneroaren eta elaborazioen tenperatura bitarteko egokiekin kontrolatzen da, eta 
bueltan eramateko prestatzen da. 
BI1.5 Erabilitako materialak eta ekipoak, hala nola termoak edo kafeontziak, beren edukiontzietan jartzen dira, ez 
hondatzeko, eta bueltan eramateko prestatzen dira. 
BI1.6 Alokatutako materiala —aulkiak eta mahaiak, esate baterako— adostutakoaren arabera antolatzen da, 
bidaltzeko. 

LB2: Eman diren catering-zerbitzuetatik datozen merkantziak ezarritako prozeduren arabera hartzea. 
BI2.1 Emandako zerbitzuetatik datorren karga hartzen da, hala badagokio, deskarga-ganberetan edo aurrez 
ezarritako lekuetan. 
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BI2.2 Emandako zerbitzuetatik datorren karga biltegiratu egiten da, edo ezarritako eremuetara, ganberetara edo 
sailetara banatzen da. Horretarako, alderdi hauek hartzen dira kontuan: 
- Berriro erabil daitezkeen jeneroa eta sukaldaritza-elaborazioak etiketatu egiten dira, berriro erabil 

daitezkeela identifikatzeko, eta sukalde-sailera igortzen dira. 
- Berriro erabil daitezkeen materiala, ekipoak, ontziak eta tresnak garbiketa-sailera bidaltzen dira, 

beharrezkoa izanez gero, ondoren erabili ahal izateko. 
- Berriro erabil daitekeen materiala biltegi zentralera igortzen da, hala badagokio, ondoren barnean berriro 

banatzeko. 
- Materialak, oro har, jatorrizko sailari banatzen zaizkio, sail horrek erabaki dezan ondoren zer erabilera 

izango duen. 
- Establezimenduko garbitegira edo xede horretarako kontratatutako enpresara bidaltzen da mihiseria, 

ezarritako prozeduraren arabera. 
BI2.3 Jeneroaren, sukaldaritza-elaborazioen eta materialen kontsumoari buruzko informazioa behar denean, 
zenbatu egiten dira, eta ezarritako dokumentuetan idazten da kopurua. 
BI2.4 Zerbitzuak ematen erabilitako materialen eta ekipoen egoera ona egiaztatu egiten da, eta hausturak eta 
disfuntzioak arduradunari jakinarazten zaizkio eta ezarritako dokumentuetan sartzen dira. 

LB3: Catering-zerbitzuetatik etorritako materialak, ontziak, tresnak eta ekipoak garbitzea, ondoren higiene- eta osasun-
bermerik handienekin erabiltzea bermatzeko. 

BI3.1 Bueltan etorritako materialak eta ekipoak, hala nola saskiak, kabinak, trolleyak, mahai-tresnak eta baxera 
jaso egiten dira,, eta iristen diren ordenaren arabera kokatzen dira garbiketa-aretoan edo harraskan. 
BI3.2 Hondakinak haien izaeraren arabera sailkatzen eta botatzen dira, birziklatzeko. 
BI3.3 Materialak eta ekipoak haien izaeraren edo tamainaren arabera sailkatzen dira, eta garbitzeko makinetan 
kokatzen dira, tiradera egokiak erabiliz. 
BI3.4 Catering-zerbitzutik datozen materiala, ontziak, tresnak eta ekipoak garbiketa-trenean edo eskuz garbitzen 
dira, haien sailkapenaren arabera. 
BI3.5 Uraren aurrezpena eta garbiketa-makinaren aprobetxamendu egokia lortzen saiatzen da prozesu osoan, 
erabilera-jarraibideen arabera. 
BI3.6 Gehieneko higiene- eta segurtasun-baldintzak bermatzen dira, araudi higieniko-sanitarioa betez eta norbera 
babesteko ezarritako neurriak aplikatuz. 
BI3.7 Garbitutako materialen eta ekipoen garbitasuna egiaztatu egiten da, ezarritako higiene-baldintzak betetzeko. 
BI3.8 Ezarritako higiene-baldintzak betetzen ez dituzten material eta ekipo garbituak berriro garbitzen dira; 
beharrezkoa bada, eskuz garbitzen dira. 
BI3.9 Hausturen eta disfuntzioen oharrak zorroztasunez idazten dira ezarritako dokumentuetan. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Zerbitzuetatik datozen jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materialak eta ekipoak (sandwichak, ogia, fruta, 
edalontziak, mahai-tresnak, azpilak, mahai-zapiak, musuzapiak, teontziak, termoak, kabinak, saskiak eta abar). Hotz-
ganberak. Garbitzeko makinak. Eskuz garbitzeko ekipoak. Garbitzeko produktu espezifikoak. Garbitzeko tiradera 
higigarriak. Su-itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Uniforme, mihiseria eta oinetako egokiak.  

Lanaren produktuak edo emaitza 
Zerbitzuetatik datozen jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materialak eta ekipoak jasota, zenbatuta eta 
banatuta. Zerbitzuetatik datozen materialak eta ekipoak garbituta eta banatuta. Hondakinak sailkatuta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko argibideak. Garbitzeko makinen jarraibideei buruzko eskuliburua. Hotz-ganberetako tenperaturei buruzko 
jarraibideak. Zenbaketa-orriak. Haustura eta disfuntzioen orriak. Tenperatura-taula egokiak. Segurtasun-arauak, arau 
higieniko-sanitarioak eta elikagaiak manipulatzeko arauak. Dokumentu normalizatuak, hala nola inbentarioak, eguneko 
lehengai-kontsumoen parteak, eskari-baleak, transferentzia-agiriak, bezeroen eskaerak, fakturak, albaranak, zehaztapen 
teknikoei buruzko fitxak eta kontsumo-fitxak. Prozesu normalizatuen eskuliburuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
CATERING-ZERBITZUETARAKO HORNIKUNTZA ETA MUNTAIA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

CATERING-ZERBITZUAK JASOTZEA ETA GARBITZEA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

OINARRIZKO CATERING-ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 
2 

3 
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1. prestakuntza-modulua:  
CATERING-ZERBITZUETARAKO HORNIKUNTZA ETA MUNTAIA 

 

Kodea: MF1089_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1089_1 Catering-zerbitzuetako jeneroaren, sukaldaritza-elaborazio 

ontziratuen eta askotariko materialen hornikuntza eta muntaiarako oinarrizko eragiketak egitea, eta karga garraiatzeko 
antolatzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 

 
 
1.1. prestakuntza-atala 
CATERING-ZERBITZUETARAKO HORNIKUNTZA ETA MUNTAIA 
 
Kodea: UF0062 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, 

jatetxe-arloan arau eta baldintza higieniko-sanitarioak aplikatzeari dagokionez izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Muntaia-sailetako oinarrizko hornikuntza osatzen duten ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak prest jartzea eta 
erabiltzea, haien aplikazioen eta errendimendu egokiaren arabera. 

EI1.1 Muntaia-sailetako ekipoen eta makinen elementuak identifikatzea, eta honako alderdi hauek deskribatzea: 
- Funtzioak. 
- Erabiltzeko arauak. 
- Lortzen diren emaitza kuantitatiboak eta kualitatiboak. 
- Haien manipulazioari lotutako arriskuak. 
- Beharrezko erabilerako mantentze-lanak. 

EI1.2 Muntaia-hornikuntza prest jartzeko kasu praktiko batean: 
- Makina egokiak hautatzea, muntatu beharreko materialaren, jeneroaren edo sukaldaritza-elaborazio 

ontziratuaren arabera, jasotako jarraibideen arabera eta ekoizpen-bolumenaren arabera. 
- Erabilerako mantentze-lanak egitea, jasotako jarraibideen arabera, eta, proba sinpleen bidez, prest dauden 

ikustea. 
- Ekipoak, makinak eta tresnak erabiltzeko arauak aplikatzea, arriskuak saihesteko eta aurrez finkatutako 

emaitzak lortzeko ezarritako prozedurei jarraituz. 
EI1.3 Ekipoak mantentzearen eta zaintzearen beharra argumentatzea, eta prozesuan erabilitako baliabideei ahalik eta 
etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz. 

A2: Catering-zerbitzuetako karga osatzen duten jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materialak eta ekipoak 
hornitzeko prozesuak egitea. 

EI2.1 Cateringeko pertsonen arteko harremanen hainbat kasutan, simulazioen bitartez: 
- Igorlearen ikuspuntutik komunikazio eraginkorrak lortzeko estrategiak eta jardun-jarraibideak definitzea. 
- Kasuan kasuko komunikazio eraginkorrerako jarraibideak aplikatzea. 
- Entzute aktiboan egiten diren akatsik ohikoenak identifikatzea. 
- Simulazioa egindakoan, garatutako komunikazio-prozesuaren puntu kritikoak identifikatzea, eta indarguneak 

eta ahulguneak azaltzea. 
- Catering-lanetako testuinguru batean, eraginkortasunik ez duen komunikazio batek izan litzakeen ondorioak 

azaltzea. 
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EI2.2 Cateringeko hornikuntzako kasu praktiko batean: 
- Nagusiak emandako zerbitzu-agindua edo produkzio-plana interpretatzea, zerbitzua muntatzeko beharrezkoak 

diren jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materialak eta ekipoak hautatzeko aukera emango duen 
informazioa izateko. 

- Dagozkien sailei eskatzea zerbitzua muntatzeko beharrezkoak diren jeneroa, sukaldaritza-elaborazio 
ontziratuak, materialak eta ekipoak. 

- Hornikuntzarako beharrezko dokumentazioa betetzea. 
EI2.3 Catering-zerbitzua muntatzeko beharrezkoak diren jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materialak eta 
ekipoak jasotzeko kasu praktiko batean: 
- Hornitutako elikagaien, edarien, materialen eta ekipoen ohiko etiketak eta dokumentazioa interpretatzea. 
- Kontrol-eragiketetan laguntzea, xede horretarako jarritako bitartekoak eta jarraibideak erabiliz, eta eskatutako 

eta jasotako jeneroaren, sukaldaritza-elaborazio ontziratuen, materialen eta ekipoen kantitateen eta kalitateen 
artean desbideratzeak detektatzea. 

- Araudi higieniko-sanitarioaren arabera manipulatzea sailetatik datozen jeneroa, sukaldaritza-elaborazio 
ontziratuak, materialak eta ekipoak. 

EI2.4 Catering-zerbitzua muntatzeko beharrezkoak diren jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materiala eta 
ekipoak biltegiratzeko kasu praktiko batean: 
- Biltegiratzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta merkantziak finkatutako lekuaren, dimentsioen, ekipoen eta 

sistemaren arabera antolatzea, araudi higieniko-sanitarioa zorrotz aplikatuz. 
- Biltegiratuta dagoen aldian jeneroan izan litezkeen galerak edo hondatzeak detektatzea, baztertu beharrekoak 

baztertzea eta jatorriko sailei jakinaraztea. 
EI2.5 Merkantziak jasotzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunaz 
eta zintzotasunaz jabetzea. 
EI2.6 Komunikazio eraginkorreko prozesu batean entzute aktiboa zertan datzan azaltzea, baita ahozko osagaiak eta 
ahozkoak ez diren osagaiak zein diren ere. 

A3: Jatetxe-arloko zerbitzuak emateko ezarritako jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, ontziak, tresnak eta 
askotariko materiala ezarritako ontzietan eta ekipoetan muntatzeko prozesuak egitea. 

EI3.1 Muntaia-kasu praktiko batean, produktua edo karga-diagrama deskribatzeko fitxa interpretatzea, generoak, 
sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, ontziak eta askotariko materialak finkatutako ontzian eta ordena berean jartzeko. 
EI3.2 Muntaia-kasu praktiko batean, jarraibideen arabera erabiltzea muntaia-sailetako makinak, hala nola zinta 
garraiatzaileak, mahai-tresnen paketatzaileak eta ontziratzeko makinak. 
EI3.3 Lantaldea, talde-espiritua eta sinergia definitzea, eta banaka edo taldean lan egiteko estrategiak edo moduak 
identifikatzea. 
EI3.4 Lantalde bateko rol jakin batzuk, argibide zehatz batzuk eta koordinatzaile batek emandako lan-jarraibideak 
proposatuta egindako muntaia-simulazioko kasu praktikoetan: 
- Lan-jarraibideen funtsezko helburua zehaztea. 
- Lantaldeko kide bakoitzak egin beharreko jarduerak identifikatzea. 
- Beste batzuekin elkarlanean jardutea eskatzen duten jarduerak eta lanak zehaztea, baita horretarako zer 

prozedurari jarraitu behar zaion ere. 
- Definitutako koordinazio-jarraibideak identifikatzea, baita esleitutako zereginak egiteko zer pertsonarekin 

koordinatu behar den ere. 
- Muntaia egiteko autonomia-maila zehaztea. 
- Lortu beharreko emaitzak zehaztea. 
- Nork, noiz eta nola kontrolatu behar duen jarraibideak betetzen diren. 
- Lantaldeko kide bati eskaerak egitea edo argibideak eta informazioa eskatzea, edo jarraibideak eskatzea 

zuzeneko arduradunari. 

A4: Catering-zerbitzua osatzen duen karga antolatzeko prozesua azaltzea eta egitea, eta zer zonatan gertatzen den 
identifikatzea. 

EI4.1 Catering-industrian zerbitzuen kargak zer lekutan kokatu ohi diren identifikatzea, eta lekurik ohikoenak karga 
bakoitzaren izaerarekin bat etortzea. 
EI4.2 Jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak eta askotariko materialak dituzten ekipoak kargatzeko kasu 
praktiko batean: 
- Ekoizpen-plana edo hegaldi-orria interpretatzea, eta, hala, catering-zerbitzua kargatzeko eta eskaintzeko 

ekipoak identifikatzeko beharrezko informazioa lortzea. 
- Etiketak bildutako datuekin betetzea, eta ekipoak ezarritako moduan eta lekuan etiketatzea. 
- Catering-zerbitzuaren kargak ezarritako lekuan antolatzea. 
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Edukiak: 

1. Catering-instalazioetako muntaia-sailaren antolamendua 
- Catering-establezimendu motaren arabera ohikoa den sail-banaketa. 
- Lanaren antolamendua eta lan egiteko moduak cateringeko lanbide-testuinguruan . 
- Beste sail batzuekiko harremanak. 
- Catering bateko lantaldeen ezaugarriak, prestakuntza eta funtzionamendua. 
- Catering-zerbitzuetako talde-lanaren kontzeptua: talde-izpiritua eta sinergia. 
- Catering-zerbitzuetako pertsonen arteko komunikazio-prozesuak: feed-backa eta entzute eraginkorra. Catering-

zerbitzuetako komunikaziorako oztopoak eta konponbideak. 
- Catering-zerbitzuak muntatzeko materialak eta ekipoak. 

• Berriro erabil daitekeen ontziteria: edalontziak, mahai-tresnak, mahai- eta ezpain-zapiak eta baxera. 

• Erabili eta botatzeko ontziteria. 

• Etxezaintzako askotariko materialak. 

• Ekipoak: trolleyak, kabinak, saskiak eta termoak. 

• Sustapen-produktuak. 
- Ohiko makinak eta ekipoak: identifikazioa, funtzioak, lan egiteko moduak eta mantentze-lan errazak. 

• Muntaketa-zinta. 

• Termoontziratzeko makina. 

• Termozigilatzeko makina. 

• Mahai-tresnak paketatzeko makina. 

• Muntatzeko robotak eta erdirrobotak. 

• Txartel-irakurgailua. 
- Catering-zerbitzua izaten duten garraio-konpainiarik ohikoenak: ordainpeko zerbitzua; doako zerbitzua. 
- Edukiontzietako karga-diagramak, garraio-motaren arabera. 
- Jatetxe-arlo kolektiboaren zehaztasunak. 

• Bezero-mota. 

• Aurkezpena. 

• Produktuak. 

• Eskaintza gastronomikoa. 

• Erabiltzen diren materialak. 

2. Catering-zerbitzuetarako hornikuntza-prozesua 
- Biltegia, ekonomatoa eta upategia 

• Eskaera eta harrera: metodo errazak, dokumentazioa eta aplikazioak. 

• Biltegiratzea: metodo errazak eta aplikazioak. 

• Biltegiko kontrolak. 
- Barne-hornikuntzako prozesuaren garapena. 

• Eskaera errazak formalizatzea eta helaraztea. 

• Eragiketak eskatzen den denboran eta moduan egitea. 

• Dokumentuak. 
- Produktuen segurtasuna. 

3. Catering-zerbitzuen muntaia-prozesua 
- Faseak. 

• Materiala eta ekipoak prest jartzea. 

• Zerbitzu-agindua interpretatzea. 

• Jeneroa eta sukaldaritza-elaborazioak hornitzea. 

• Catering-zerbitzua muntatzea. 

• Kargarako antolatzea. 
- Catering-zerbitzuak muntatzeko modurik ohikoenak. 

• Garraioetako catering-muntaia. 

• Kolektibitateentzako zerbitzurako eta etxez etxeko zerbitzurako catering-muntaia. 
- Hainbat catering-zerbitzutan ohikoak diren sukaldaritza-elaborazioak. 
- Garraiobideetan bertan saltzeko produktuen muntaia. 

• Ekipoak: trolleyak eta kabinak. 

• Produktuak: txokolateak, tabakoa, bitxiak, lurrinak, alkohola eta haurrentzakoak. 
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• Segurtasuna. giltzarrapoak, zigilu zenbakituak, altzairuzko zintak. Garraiobidean bertan saltzearen 
trazagarritasuna. 

• Biltegiratzea: gordailu fiskala, aduana-gordailua eta gordailu nazionala. 

• Aduanetako agintaritzak onartutako ohiko dokumentazioa. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
JATETXE-ARLOKO ARAU ETA BALDINTZA HIGIENIKO-SANITARIOEN 
APLIKAZIOA 
 
Kodea: UF0053 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, arau eta 

baldintza higieniko-sanitarioak betetzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei dagozkien arau eta baldintza higieniko-sanitarioak aztertzea 
eta aplikatzea, elikagaien ondoriozko toxiinfekzio-arriskuak eta ingurumena kutsatzeko arriskuak saihesteko. 

EI1.1 Elikagaien manipulazioarekin, instalazioekin, lokalekin eta tresnekin lotzen diren eta nahitaez bete behar diren 
arau higieniko-sanitarioak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI1.2 Garbiketa-produktu eta -tresnarik ohikoenen etiketak sailkatzea eta interpretatzea, haien aplikazioen arabera, eta 
haien propietateak, abantailak, erabiltzeko moduak eta ingurumenarekiko errespetua deskribatzea. 
EI1.3 Baimendutako garbiketa-produktuak eta -tresnak identifikatzea, eta kasuan-kasuan egokienak direnak erabiltzea, 
elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta. 
EI1.4 Elikagaien ondoriozko toxiinfekzio eta arriskurik ohikoenak sailkatzea eta azaltzea, eta haien balizko kausak 
identifikatzea. 
EI1.5 Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean eta instalazioak garbitzean, garbiketa- eta 
txukuntasun-metodoak behar bezala aplikatzea eta arau higieniko-sanitarioak betetzea. 

 

Edukiak: 

1. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetan segurtasun-arauak eta -baldintzak aplikatzea 
- Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko unitateen lokal, instalazio, altzari, ekipo eta makina eta material 

txiki bereizgarriek bete beharreko segurtasun-baldintza espezifikoak. 
- Segurtasun-arau espezifikoak identifikatzea eta aplikatzea. 

2. Elikagaien higieneari eta manipulazioari buruzko arauak betetzea. 
- Elikagaiaren kontzeptua. 
- Elikagai-manipulatzaileentzako eskakizunak. 
- Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokien garrantzia. 
- Elikadura bidezko transmisioko gaixotasunen prebentzioan enpresak duen erantzukizuna. 
- Elikagaiak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak. 
- Elikagai bidez transmititzen diren gaixotasunak: motak eta kontzeptuak. 
- Elikagaiak hondatzea eta kontaminatzea: kontzeptuak, kausak eta faktore lagungarriak. 
- Elikagaien kontaminazio-iturriak: fisikoak, kimikoak eta biologikoak. 
- Bakterioen hazkuntza errazten duten faktore nagusiak. 
- Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak, materialak eta aplikazioak. 
- Hondakinak eta zaborrak maneiatzea. 
- Elikagaien manipulatzailearen jarrerak eta ohiturak hartzea. 
- Garbiketa eta desinfekzioa: kontzeptuak bereiztea. 
- Izurriteak kontrolatzea: desinfekzioaren eta arratoi-hiltzearen helburua. 
- Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak: motak eta eskakizunak. 
- Elikagaiak etiketatzea: nahitaezko informazio-etiketak irakurtzea eta interpretatzea. 
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- Kalitate higieniko-sanitarioa: kontzeptuak eta aplikazioak. 
- Autokontrola: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisirako sistemak. 
- Higiene-jardunbide zuzenen gidak. 

3. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetako instalazioen eta ekipoen garbiketa 
- Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak: motak, sailkapena. 
- Erabilera-ezaugarri nagusiak. 
- Biltegiratzeko arauak eta segurtasun-neurriak. 
- Zehaztapenak interpretatzea. 
- Garbitzeko sistemak eta metodoak: oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak. 
- Ohiko prozedurak: motak eta gauzatzea. 

4. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetan norberaren segurtasunerako ekipamendua 
eta uniformeak erabiltzea 

- Sukaldeko uniformeak: 
- Babes-jantziak: motak, egokitzapena eta araudia. 
- Jatetxeko eta tabernako langileen uniformeak. 

 
 
 

 

2. prestakuntza-modulua:  
CATERING-ZERBITZUAK JASOTZEA ETA GARBITZEA 

 

Kodea: MF1090_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1090_1 Catering-zerbitzuetatik datozen merkantziak jasotzeko eta 

garbitzeko eragiketak egitea. 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Emandako catering-zerbitzuetatik datozen kargak jasotzeko prozesuak aurrez zehaztutako prozeduren arabera egitea. 
EI1.1 Emandako zerbitzuetatik datozen materialak eta ekipoak deskargatzeko zonak eta makinak identifikatzea, eta 
honako alderdi hauek deskribatzea: 
- Funtzioak. 
- Erabiltzeko arauak. 
- Erabilerarekin lotzen diren arriskuak. 
- Beharrezko erabilerako mantentze-lanak. 

EI1.2 Catering-zerbitzu batetik datorren karga jasotzeko kasu praktiko batean: 
- Catering-zerbitzutik datorren karga gordetzen duten ekipoen etiketetako informazioa interpretatzea. 
- Etiketaren informazioa abiapuntu izanik, sobratutako sukaldaritza-elaborazio ontziratuak eta jeneroa dagokien 

sailari banatzea, haien berrerabilpena zehaztu dezan. 
- Garbiketa-sailari banatzea garbitu beharreko ontziak, tresnak, materiala eta ekipoak. 
- Jatorrizko sailari banatzea garbiketarik behar ez duten eta berriro erabil daitezkeen askotariko materialak eta 

ekipoak. 
- Berriro erabil daitezkeen materialen eta ekipoen egoera ona egiaztatzea, eta, behar izanez gero, hausturen 

edo disfuntzioen orria betetzea. 
EI1.3 Catering-zerbitzuko produktuen edo fakturazioaren onarpena aztertzeko kasu praktiko batean: 
- Zenbatu beharreko sobratutako jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak eta produktuak, oro har, 

identifikatzea. 
- Sobratutako jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak eta produktuak, oro har, zenbatzea eta dagokien 

dokumentuan datuak jasotzea. 
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A2: Emandako catering-zerbitzuetatik datozen eta berriro erabil daitezkeen materialak eta ekipoak garbitzeko prozesuak 
aurrez zehaztutako prozeduren arabera egitea. 

EI2.1 Garbiketa-saileko makinak eta ekipoak osatzen dituzten elementuak identifikatzea, hala nola garbiketa-trena eta 
presio bidezko garbiketa osatzen dituztenak, eta honako alderdi hauek deskribatzea: 
- Funtzioak. 
- Erabiltzeko arauak. 
- Lortzen diren emaitza kuantitatiboak eta kualitatiboak. 
- Makinaren aprobetxamendu egokia eta ur-aurrezpena. 
- Haren manipulazioari lotutako arriskuak. 
- Beharrezko erabilerako mantentze-lanak. 

EI2.2 Catering-zerbitzu batetik datozen eta berriz erabil daitezkeen materialak eta ekipoak garbitzeko kasu praktiko 
batean: 
- Materialak eta ekipoak aurregarbiketako aretoan kokatzea, iritsiera-ordenaren, lehentasunaren edo espazio 

fisikoaren arabera antolatuta. 
- Materialak eta ekipoak haien izaeraren arabera sailkatzea, eta garbiketa-trenean kokatzea hausturak 

saihesteko edukiontzi egokiak erabiliz. 
- Catering-zerbitzu batetik etorri ohi diren materialen artean, haien izaeragatik eskuz garbitu behar direnak 

identifikatzea. 
- Garbitutako materialen eta ekipoen garbitasuna aztertzea, eta, higienearen arloko emaitza egokiak lortzeko, 

berriro garbitu behar diren edo eskuz garbitu behar diren zehaztea. 
- Catering-zerbitzuetatik datozen botatzeko hondakinik ohikoenak identifikatzea, eta birziklatzeko sailkatzea. 
- Garbiketa-sailean detektatutako hausturak eta disfuntzioak jasotzen dituzten dokumentuak identifikatzea. 
- Arau higieniko-sanitarioak eta norbera babestekoak identifikatzea. 
- Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean, garbitasuna eta txukuntasuna zaintzeko 

metodoak aplikatzea. 
 

Edukiak: 

1. Cateringeko materiala garbitzea 
- Catering-instalazioetako garbiketa-saila. 

• Definizioa eta antolamendu bereizgarria. 

• Sailean esku hartzen duten profesionalen oinarrizko gaitasunak. 
- Catering-zerbitzuetako materiala garbitzeko prozesua.  
- Oinarrizko makinak eta ekipoak: identifikazioa, funtzioak, lan egiteko moduak eta mantentze-lanak. Garbiketa-

trena. Mahai-tresnak desinfektatzeko makinak. Presiopean garbitzeko ekipoa. Harraskak. Zabor-ontziak. Faseak: 

• Hondakinak biltzea eta sailkatzea 

• Materiala sailkatzea: melamina, loza, altzairu herdoilgaitza, beira. 

• Materiala garbitzea. 

• Garbiketaren amaierako kontrola. 

• Biltegiratzeko antolatzea. 

2. Catering-instalazioetako garbiketa-zonen segurtasuna eta garbitasuna 
- Cateringeko garbiketa-unitateen lokal, instalazio, altzari, ekipo eta makina eta material txiki bereizgarriek bete 

beharreko segurtasun-baldintza espezifikoak. 
- Segurtasun-arau espezifikoak identifikatzea eta aplikatzea. 
- Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak: motak, sailkapena, erabilera-ezaugarri nagusiak, segurtasun-neurriak, 

biltegiratzeko arauak eta zehaztapenen interpretazioa. 
- Garbitzeko sistemak eta metodoak: oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak. Ohiko prozedurak: motak eta 

gauzatzea. 
- Segurtasunerako ekipamendu pertsonala eta uniformeak. Garbiketa-uniformeak: mihiseria eta oinetakoak. Babes-

jantziak: motak, egokitzapena eta araudia. 

3. Catering-zerbitzuetatik datozen hondakinak manipulatzea eta sailkatzea garbiketa-zonan 
- Hondakinak eta zaborrak maneiatzea. 
- Hondakinak ezabatzea eta izurriteak kontrolatzea. 
- Garbiketa eta desinfekzioa: kontzeptuak bereiztea; aplikazio praktikoak. 
- Elikagai-hondakinak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak. 
- Elikagaien hondakinak oker manipulatzearen ondorioz transmititzen diren gaixotasun-motak. 
- Elikagaien kontaminazio-iturriak: fisikoak, kimikoak eta biologikoak. 
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- Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak, materialak eta aplikazioak. 
- Autokontrola: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisirako sistemak. 
- Higiene-jardunbide zuzenen gidak. Aplikazioak. 

 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
OINARRIZKO CATERING-ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0016 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Muntaia-sailetako oinarrizko hornikuntza osatzen duten ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak prest jartzen 
laguntzea, eta haien aplikazioen eta errendimendu egokiaren arabera erabiltzea. 

EI1.1 Makina egokiak hautatzea, muntatu beharreko materialaren, jeneroaren edo sukaldaritza-elaborazio 
ontziratuaren arabera, jasotako jarraibideen arabera eta ekoizpen-bolumenaren arabera. 
EI1.2 Erabilerako mantentze-lanetan parte hartzea, jasotako jarraibideen arabera, eta, proba sinpleen bidez, prest 
dauden ikustea. 
EI1.3 Ekipoak, makinak eta tresnak erabiltzeko arauak kontsultatzea, arriskuak saihesteko eta aurrez finkatutako 
emaitzak lortzeko. 
EI1.2 Ekipoak mantentzea eta zaintzea, eta prozesuan erabilitako baliabideei ahalik eta etekinik handiena ateratzea, 
beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz. 

A2: Catering-zerbitzuetako karga osatzen duten jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materialak eta ekipoak 
hornitzen laguntzea. 

EI2.1 Nagusiak emandako zerbitzu-agindua edo produkzio-plana kontsultatzea, zerbitzua muntatzeko beharrezkoak 
diren jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materiala eta ekipoak hautatzeko aukera emango duen informazioa 
izateko. 
EI2.2 Zerbitzua muntatzeko beharrezkoak diren jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materialak eta ekipoak 
dagozkien sailei eskatzen parte hartzea. 
EI2.3 Kontrol-eragiketetan laguntzea, xede horretarako jarritako bitartekoak eta jarraibideak erabiliz, eta eskatutako 
eta jasotako jeneroaren, sukaldaritza-elaborazio ontziratuen, materialen eta ekipoen kantitateen eta kalitateen artean 
desbideratzeak detektatzea. 
EI2.4 Araudi higieniko-sanitarioaren arabera manipulatzea sailetatik datozen jeneroa, sukaldaritza-elaborazio 
ontziratuak, materialak eta ekipoak. 
EI2.5 Biltegiratzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta merkantziak finkatutako lekuaren, dimentsioen, ekipoen eta 
sistemaren arabera antolatzea, araudi higieniko-sanitarioa zorrotz aplikatuz. 
EI2.6 Biltegiratuta dagoen aldian jeneroan izan litezkeen galerak edo hondatzeak detektatzen parte hartzea, baztertu 
beharrekoak baztertzea eta jatorriko sailei jakinaraztea. 
EI2.7 Merkantziak jasotzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunaz 
eta zintzotasunaz jabetzea. 

A3: Jatetxe-arloko zerbitzuak emateko ezarritako jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, ontziak, tresnak eta 
askotariko materiala ezarritako ontzietan eta ekipoetan muntatzea. 

EI3.1 Produktua edo karga-diagrama deskribatzeko fitxa interpretatzea, generoak, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, 
ontziak eta askotariko materialak finkatutako ontzian eta ordena berean jartzeko. 
EI3.2 Lantaldeko kide bati eskaerak egitea edo argibideak eta informazioa eskatzea, edo jarraibideak eskatzea 
zuzeneko arduradunari. 

A4: Catering-zerbitzua osatzen duen karga antolatzeko prozesua egitea, eta zer zonatan gertatzen den identifikatzea. 
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EI4.1 Ekoizpen-plana edo hegaldi-orria kontsultatzea, eta, hala, catering-zerbitzua kargatzeko eta eskaintzeko 
ekipoak identifikatzeko beharrezko informazioa lortzea. 
EI4.2 Etiketak bildutako datuekin betetzea, eta ekipoak ezarritako moduan eta lekuan etiketatzea. 
EI4.3 Catering-zerbitzuaren kargak ezarritako lekuan antolatzea. 

 

A5: Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei dagozkien arau eta baldintza higieniko-sanitarioak 
aplikatzea, elikagaien ondoriozko toxiinfekzio-arriskuak eta ingurumena kutsatzeko arriskuak saihesteko. 

EI5.1 Kasu bakoitzean garbiketa-produktu eta -tresna egokienak erabiltzea, elikagaiak eta edariak ekoizteko edo 
zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta. 
EI5.2 Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean eta instalazioak garbitzean, garbiketa- eta 
txukuntasun-metodoak behar bezala aplikatzea eta arau higieniko-sanitarioak betetzea. 

A6: Emandako catering-zerbitzuetatik datozen kargak aurrez zehaztutako prozeduren arabera jasotzea. 
EI6.1 Catering-zerbitzutik datorren karga gordetzen duten ekipoen etiketetako informazioa kontsultatzea. 
EI6.2 Etiketaren informazioa abiapuntu izanik, sobratutako sukaldaritza-elaborazio ontziratuak eta jeneroa dagokien 
sailari banatzea, haien berrerabilpena zehaztearren. 
EI6.3 Garbiketa-sailari banatzea garbitu beharreko ontziak, tresnak, materiala eta ekipoak. 
EI6.4 Jatorrizko sailari banatzea garbiketarik behar ez duten eta berriro erabil daitezkeen askotariko materialak eta 
ekipoak. 
EI6.5 Berriro erabil daitezkeen materialen eta ekipoen egoera ona egiaztatzea, eta, behar izanez gero, hausturen edo 
disfuntzioen orria betetzea. 
EI6.6 Zenbatu beharreko sobratutako jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak eta produktuak sailkatzea. 
EI6.7 Sobratutako jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak eta produktuak, oro har, zenbatzea eta dagokien 
dokumentuan datuak jasotzea. 

A7: Emandako catering-zerbitzuetatik datozen eta berriro erabil daitezkeen materialak eta ekipoak aurrez zehaztutako 
prozeduren arabera garbitzea. 

EI7.1 Materialak eta ekipoak aurregarbiketako aretoan kokatzea, iritsiera-ordenaren, lehentasunaren edo espazio 
fisikoaren arabera antolatuta. 
EI7.2 Materialak eta ekipoak haien izaeraren arabera sailkatzea, eta garbiketa-trenean kokatzea hausturak saihesteko 
edukiontzi egokiak erabiliz. 
EI7.3 Catering-zerbitzu batetik etorri ohi diren materialen artean, haien izaeragatik eskuz garbitu behar direnak 
sailkatzea. 
EI7.4 Garbitutako materialen eta ekipoen garbitasuna aztertzea, eta, higienearen arloko emaitza egokiak lortzeko, 
berriro garbitu behar diren edo eskuz garbitu behar diren zehaztea. 
EI7.5 Catering-zerbitzuetatik datozen botatzeko hondakinik ohikoenak birziklatzeko sailkatzea. 
EI7.6 Garbiketa-sailean detektatutako hausturak eta disfuntzioak jasotzen dituzten dokumentuak erabiltzea. 
EI7.7 Arau higieniko-sanitarioak eta norbera babestekoak betetzea. 
EI7.8 Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean, garbitasuna eta txukuntasuna zaintzeko metodoak 
aplikatzea. 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 
Edukiak: 

1. Catering-zerbitzuak muntatzeko beharrezko instalazioak, ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak 
prest jartzea eta erabiltzea 

- Egin beharreko muntaiaren arabera hautatzea makineria. 
- Ekipoak eta lantokia prest jartzea, garbitzea, txukuntzea eta haietan mantentze-lanak egitea. 
- Ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak jasotako arauen eta jarraibideen arabera erabiltzea. 

2. Catering-zerbitzuak muntatzeko jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, materialak eta ekipoak 
hornitzea. 

- Zerbitzu-agindua edo ekoizpen-plana edo hegaldi-orria interpretatzea. 
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- Jeneroaren, sukaldaritza-elaborazio ontziratuen, materialen eta ekipoen barne-eskaera egitea, zerbitzu-aginduaren 
edo ekoizpen-planaren arabera. 

- Barne-hornikuntzarako dokumentazioa betetzea. 
- Hornikuntza-eskaera jasotzea. 
- Dokumentazioa eta etiketak interpretatzea. 
- Eskatutako jeneroa, elaborazioak, materialak eta ekipoak jasotzean egiten den kontrolean laguntzea. 
- Jasotako merkantziak biltegiratzea. 
- Merkantzietan kalteak edo galerak detektatzea. 
- Komunikazio-prozesuan modu aktiboan entzutea. 

3. Jeneroa, sukaldaritza-elaborazio ontziratuak, ontziak, tresnak eta askotariko materiala ezarritako 
ontzietan eta ekipoetan muntatzea 

- Produktuaren deskribapen-fitxa edo karga-diagrama interpretatzea. 
- Lantaldeko kide bakoitzak egin beharreko jarduerak interpretatzea. 
- Lantaldeko gainerako kideekin koordinatzea. 
- Jatetxe-arloko zerbitzua eskaintzeko ontzietan eta ekipoetan muntatzea. 

4. Catering-zerbitzuak osatzen dituzten kargak antolatzea 
- Kargak etiketatzeko, ekoizpen-plana edo hegaldi-orria interpretatzea. 
- Ekoizpen-planaren edo hegaldi-orriaren arabera betetzea eta inprimatzea ekipoetarako etiketak. 
- Kargarako zona egokietan jartzea ekipoak, etiketan ezarritako ordena errespetatuz. 

5. Cateringeko muntaia- eta garbiketa-sailetan segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena 
babestekoak betetzea 

- Araudi higieniko-sanitarioa, segurtasun-araudia eta elikagaien manipulazioko araudia betetzea. 
- Catering-zerbitzuetarako jeneroa eta sukaldaritza-elaborazio ontziratuak biltegiratzeko eta manipulatzeko 

prozesuetan, energia aurrezteko eta ingurumena zaintzeko neurriak errespetatzea. 

6. Egindako catering-zerbitzuetatik datozen kargak jasotzea 
- Karga daukaten ekipoen etiketak interpretatzea. 
- Sobratutako jeneroa eta elaborazio ontziratuak dagozkion sailari banatzea, haiek berriro erabiltzeko aukera 

zehaztu dezan. 
- Berriro erabil daitezkeen ontziak, tresnak, materiala eta ekipoak garbiketa-sailari banatzea. 
- Jatorrizko sailari banatzea garbiketarik behar ez duten eta berriro erabil daitezkeen askotariko ekipoak eta 

materiala. 
- Berriro erabil daitezkeen materialen eta ekipoen egoera ona egiaztatzea. 
- Produktu eta material hondatuei dagokien dokumentazioa betetzea. 
- Catering-zerbitzuak fakturatzeko zenbatu behar diren sobratutako produktuak hautatzea. 
- Catering-zerbitzuak fakturatzeko zenbatu behar diren sobratutako produktuak zenbatzea eta datuak ezarritako 

dokumentazioan jasotzea. 

7. Egin diren catering-zerbitzuetatik datozen eta berriro erabil daitezkeen materialak eta ekipoak 
garbitzea. 

- Materialak eta ekipoak aurregarbiketako aretoan kokatzea, iritsiera-ordenaren, lehentasunaren edo espazio 
fisikoaren arabera antolatuta. 

- Materialak eta ekipoak haien izaeraren arabera sailkatzea, eta garbiketa-trenean kokatzea. 
- Garbitutako materialen eta ekipoen garbitasuna egiaztatzea, higiene egokia ziurtatzeko. 
- Detektatutako hausturen eta disfuntzioen dokumentazioa betetzea. 
- Catering-zerbitzuetatik datozen eta botatzekoak diren hondakinak identifikatzea eta sailkatzea. 

8. 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 arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1089_1 
Catering-zerbitzuetarako 
hornikuntza eta muntaia 

---- Jatetxe-arloko goi-mailako teknikaria 

---- Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
jatetxe-arloaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF1090_1 
Catering-zerbitzuak jasotzea 
eta garbitzea 

---- Jatetxe-arloko goi-mailako teknikaria 

---- Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
jatetxe-arloaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila. 

1 urte 3 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: 
 

---- 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 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Catering-lantegia 90 90 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Erabilera anitzeko gela X X 

Catering-lantegia X X 

 

 



 
 

Oinarrizko catering-eragiketak 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak. 

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

---- Orri birakaria. 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Catering-lantegia 

---- Garbiketa-trena. 

---- Azpilak muntatzeko zinta. 

---- Termoontziratzeko makina. 

---- Termozigilatzeko makina. 

---- Mahai-tresnak paketatzeko makina. 

---- 5 full trolley. 

---- 10 atlas-edukiontzi edo kabina handi. 

---- 10 standard unit edo kabina txiki. 

---- Saskiak. 

---- Termoak. 

---- Ontziak, mahai-tresnak eta edalontziak. 

---- Garraiabidean bertan saltzeko materiala. 

---- Etxezaintzako materiala. 

---- Hotz positiboko 2 ganbera (bat, itzulerako jasotzeko, eta beste bat, 
dispatcherako). 

---- 2 lan-mahai. 

---- Apalak. 

---- Etiketak. 
 

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

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik 

 
 



 

 

 


