OSTALARITZA ETA TURISMOA
Lanbide-eremua: Ausazko jokoak
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(HOTJ0110) KASINOKO MAHAIETAKO JOKORAKO ERAGIKETAK (1695/2011 ED, azaroaren 18koa)

KONPETENTZIA OROKORRA: Black Jack, Pokerra –kartak utzita eta kartak utzi gabe–, Puntu eta banka, Erruleta amerikarra eta Erruleta frantsesa jokoen garapena ahalbidetzea, arbitratuta eta gardentasuna une oro bermatuta,
eta lan osagarriak eginda, apustuak berrikusita, jokoak gidatuta eta bezeroei apustu irabazleengatik dagozkien sariak ordainduta, betiere indarrean dagoen araudia betez eta hierarkian goragokoak gainbegiratuta, lan-arriskuen
prebentzioko eta antolaketako prozeduren esparruan.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

HOT541_2 KASINOKO MAHAIETAKO JOKORAKO
ERAGIKETAK
(561/2011 E D, apirilaren 20koa)

Arloarekin lotutako zereginak
eta lanpostuak

Konpetentzia-atalak
UC1769_2

Kasinoetan mahai-jokoak gidatzeko lan osagarriak egitea

UC1770_2

Black Jack jokoa gidatzea

UC1771_2

Poker-jokoa gidatzea, hala kartak uzteko modalitatean, nola ez uztekoan

UC1772_2

Puntu eta banka jokoa gidatzea

UC1773_2

Erruleta amerikarra eta erruleta frantziarra gidatzea

UC1774_2

Kasinoetan mahai-jokoak ikuskatzea

UC1768_1

Ausazko jokoetako establezimenduetako ohiko solaskideekin komunikatzea

• 4443.1020 Croupierrak
• 4443.1075 Kasino-mahaiko burua

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

Kodea

Prestakuntza-unitateak

Iraupena
Orduak

UF1650

Kasinoetako mahaietan kartak, fitxak eta dirua erabiltzeko eragiketak

80

UF1651

Kasinoetan mahaiak zabaltzeko eta ixteko eragiketak

40

MF1769_2

Kasinoetan mahai-jokoak gidatzeko lan osagarriak

120

MF1770_2

Black Jack jokoa gidatzea

80

80

MF1771_2

Poker-jokoa gidatzea, hala kartak uzteko modalitatean, nola ez uztekoan

60

60

MF1772_2

Puntu eta banka jokoa gidatzea

80

80
UF1652

Erruleta frantsesaren eta erruleta amerikarraren jokoetan apustuen txanda gidatzea

30

UF1653

Erruleta amerikarraren jokoa gidatzea

80

UF1654

Erruleta frantsesaren jokoa gidatzea

90

MF1773_2

Erruleta frantsesa eta erruleta amerikarra gidatzea

200

MF1774_2

Kasinoetan mahai-jokoak ikuskatzea

60

60

MF1768_1

Ausazko jokoetako establezimenduetarako oinarrizko komunikazio-lanak

60

60

MP0355

Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua

40

40

Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira

700

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den esperientzia
profesionala

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditaziorik
gabe

3 urte

5 urte

3 urte

5 urte

3 urte

5 urte

3 urte

5 urte

3 urte

5 urte

3 urte

5 urte

3 urte

5 urte

UF1650
MF1769_2

Baldintza hauetako bat bete behar da:

MF1770_2

-

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatutitulua edukitzea.

-

2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.

UF1651

UF1650 gainditu behar
da.

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

MF1771_2
MF1772_2
MF1773

-

MF1774_2
-

MF1768_1 -

Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako
profesionaltasun-ziurtagiri bat edukitzea.
Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo erdimailako zikloetara sartzeko dagozkion probak
gainditu izana.

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

UF1652
UF1653

UF1652 gainditu behar
da.

UF1654

UF1652 gainditu behar
da.

Turismoa

lanbide-arloko

goi-mailako

 Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Ausazko jokoen
lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak.

25 urtetik edota 45 urtetik gorakoak
unibertsitatera sartzeko proba gaindituta
edukitzea.

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo baliokidea den beste bat.
 Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo baliokidea den beste bat.
 Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko teknikaria eta goimailako teknikaria.
 Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Ausazko jokoen
lanbide-eremuko 2. eta 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak.

Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia

Azalera (m2)
15 ikasle

Azalera (m2)
25 ikasle

Erabilera anitzeko gela

30

50

Kasino-jokoen tailerra

80

80

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURGATIRIA

