
   
 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

Lanbide-eremua: Jatetxe-arloa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(HOTR0110) SUKALDEKO ZUZENDARITZA ETA PRODUKZIOA (1526/2011 ED, urriaren 31koa) 

Konpetentzia orokorra: Sukaldaritzako produkzio-unitateak administratzea, prozesuak kudeatzea laguntza teknikoa eta operatiboa emanda, eta eskaintza gastronomikoak zehaztea, giza baliabideak eta baliabide materialak 

antolatzeko optimizatuta erakundearen helburuak eta bezeroen itxaropenak betetzeko moduan. 

Maila 

Erreferentziako 
 lanbide-

prestakuntza 

Konpetentzia-atalak 

Arloarekin lotutako 

zereginak eta 
lanpostuak 

3 

(HOT332_3) SUKALDEKO 
ZUZENDARITZA ETA 
PRODUKZIOA (1700/2007 
Errege Dekretua, abenduaren 
14koa) 

UC1058_3 
Elikagaiak manipulatzeko, kontserbatzeko eta lehengoratzeko orotariko teknikak aplikatzea eta 
gainbegiratzea. 

• 3734.1024 Partida-arduraduna 
• 3734.1015 Sukalde-arduraduna 
• Bigarren sukalde-arduraduna 
• Katering-eko burua 
• 5210.1012 Ekonomatu-
arduraduna 

UC1059_3 
Sukaldaritzako elaborazioak –oinarrizkoak, konplexuak eta aplikazio ugarikoak– prestatzeko eta aurkezteko 
prozesuak garatzea eta gainbegiratzea. 

UC1060_3 
Sukaldaritza sortzaileko eta egile-sukaldaritzako platerak prestatzeko eta aurkezteko prozesuak garatzea 
eta gainbegiratzea. 

UC1061_3 Gozogintzako orotariko produktuak elaboratzeko eta aurkezteko prozesuak garatzea eta gainbegiratzea. 

UC1062_3 Elikagaiak dastatzea, horiek hautatzeko eta sukaldaritzan erabiltzeko. 

UC0711_2 Ostalaritzan segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena babestekoak betez jardutea. 

UC1063_3 Eskaintza gastronomikoak diseinatzea. 

UC1064_3 Jatetxe-arloko hornikuntza-prozesuak kudeatzea. 

UC1065_3 Sukaldaritzako produkzio-prozesuak antolatzea. 

UC1066_3 Sukaldaritzako produkzio-unitateak administratzea. 



   
 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

Lanbide-eremua: Jatetxe-arloa 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

Gehienek

o ordu-

aldea 

MF1058_3 Sukaldaritza-gaien tratamendua 110 

UF1355 Aurretiko eragiketak eta manipulazio-teknikak ikuskatzea. 50 40 

UF1356 Elikagaien kontserbazioaren kontrola, kontsumitzeko eta merkatuan banatzeko. 30 20 

UF1357 Elikagaien berritze optimoa. 30 20 

MF1059_3 Sukaldaritza. 230 

UF1358 Hornikuntzaren garapena eta ikuskapena eta tokian jartzea. 60 40 

UF1359 Sukaldaritzako oinarrizko prestaketen eta elaborazio konplexuen kontrola. 90 70 

UF1360 
Sukaldaritzako prestaketan garapena ikuskatzea, prozesua burutu arte 
  

80 50 

MF1060_3 Sukaldaritza sortzailea eta egile-sukaldaritza 80   80 60 

MF1061_3 Gozogintzako prozesuak 150 

UF1361 Gozogintzako oreak eta hainbat elaborazio osagarri prestatzea 70 40 

UF1362 Gozogintzako dekorazioak egin eta erakustokiak apaintzea 40 20 

UF1363 Gozogintzako prestakinak kontserbatzeko eta berritzeko metodoak aplikatzea 40 20 

MF1062_3 Elikagai-dastatzea ostalaritzan 60   60 30 

MF0711_2 
Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta ingurumen-
babesa 

60   60 50 

MF1063_3: Eskaintza gastronomikoak 80   80 60 

MF1064_3 Jatetxe-arloko hornikuntza 90   90 60 

MF1065_3 Sukaldaritza-prozesuen antolamendua 80   80 60 

MF1066_3 Sukaldeko administrazioa 90   90 50 

MP0288 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 80   80 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 1110 690 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den 

esperientzia 
profesionala 

Akredita

zioareki
n 

Akreditaz

iorik 
gabe 

MF1058_3 

Baldintza hauetako bat bete behar 
da: 
 Batxilergoko titulua edukitzea. 
 3. mailako profesionaltasun-

ziurtagiri bat edukitzea. 
 Lanbide-arlo eta -eremu 

bereko 2. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiri bat 
edukitzea. 

 Goi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza 
akademikoak betetzea edo 
goi-mailako zikloetara sartzeko 
dagozkion probak gainditu 
izana. 

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

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

 

UF1355  
● Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo baliokidea den 
beste bat. 
● Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
baliokidea den beste bat. 
● Sukalde Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria 
● Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria 
● Elikagai Industriako goi-mailako teknikaria 
● Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Jatetxe-arloaren lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

2 urte 4 urte UF1356  

UF1357  

MF1059_3 

UF1358 Modulu honetako 
prestakuntza-unitateak 
emango dira ezarritako 
hurrenkerari jarraituz 

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

● Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
baliokidea den beste bat. 

● Jatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritzako goi-mailako teknikaria 
● Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Jatetxe-arloaren lanbide-eremuko 3. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiria. 

2 urte 4 urte UF1359 

UF1360 

MF1060_3  

 

2 urte 4 urte 

MF1061_3 

UF1361 

 

 

 

Modulu honetako 
prestakuntza-unitateak 
emango dira ezarritako 
hurrenkerari jarraituz 

● Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo baliokidea den 
beste bat. 
● Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
baliokidea den beste bat. 
● Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria 
● Elikagai Industriako goi-mailako teknikaria 
● Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Jatetxe-arloaren lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

2 urte 4 urte 
UF1362 

UF1363 



  

MF1062_3 

Baldintza hauetako bat bete 
behar da: 
– Batxilergoko titulua edukitzea. 
– 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiri bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 
2. mailako profesionaltasun-
ziurtagiri bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo goi-mailako 
zikloetara sartzeko dagozkion 
probak gainditu izana. 
– 25 urtetik edo 45 urtetik 
gorakoak unibertsitatera sartzeko 
proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako 
probetxua ateratzeko behar diren 
prestakuntza- edo lanbide-
ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 
 

  ● Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo baliokidea den 
beste bat. 
● Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
baliokidea den beste bat. 
● Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria 
● Elikagai-industriako goi-mailako teknikaria 
● Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Jatetxe-arloaren lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

2 urte 4 urte 

MF0711_2 

  ● Arlo hauetako lizentziaduna: Elikagaien Zientzia eta Teknologia, Medikuntza eta 
Kirurgia, Biologia,  
 Biokimika, Kimika, Enologia, Farmazia, Albaitaritza, Ingurumen Zientziak. 
● Itsas Zientzietako lizentziaduna 
● Nekazaritzako ingeniaria 
● Nekazaritzako ingeniari teknikoa, nekazaritza- eta elikagai-industrietako espezialitatea 
● Giza Nutrizioko eta Dietetikako diplomaduna 

1 urte 
Titulua 

ezinbestekoa 
da. 

MF1063_3 

  
● Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo baliokidea den 
beste bat. 
● Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
baliokidea den beste bat. 
● Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria. 
● Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Jatetxe-arloaren lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

2 urte 4 urte 

MF1064_3 

  
● Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo baliokidea den 
beste bat. 
● Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
baliokidea den beste bat. 
● Sukalde Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria. 
● Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria. 

2 urte 4 urte 



  

MF1065_3 

Baldintza hauetako bat bete 
behar da: 
– Batxilergoko titulua edukitzea. 
– 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiri bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 
2. mailako profesionaltasun-
ziurtagiri bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo goi-mailako 
zikloetara sartzeko dagozkion 
probak gainditu izana. 
– 25 urtetik edo 45 urtetik 
gorakoak unibertsitatera sartzeko 
proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako 
probetxua ateratzeko behar diren 
prestakuntza- edo lanbide-
ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 
 

  

● Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo baliokidea den 
beste bat. 
● Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
baliokidea den beste bat. 
● Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria. 
● Elikagai-industriako goi-mailako teknikaria 
● Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko Jatetxe-arloaren lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

2 urte 4 urte 

MF1066_3 

  

2 urte 4 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia  

  

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Sukaldaritzako eta gozogintzako tailerra 135 135    

Biltegia 20 20    


