
   
 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

Lanbide-eremua: Jatetxe-arloa 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

MF1097_3 Jatetxe-arloko ekoizpen-unitateen administrazioa 150 
UF1089 Jatetxe-arloko proiektuaren kudeaketa 90 70 

UF1090 Jatetxe-arloko zuzendaritza eta giza baliabideak 60 50 

MF1098_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen diseinua 60   60 50 

MF1064_3 Jatetxe-arloko hornikuntza 90   90 60 

MF1099_3 Jatetxe-arloko establezimenduen prozesu ekonomiko-finantzarioak 150 
UF1091 Jatetxe-arloko kontabilitate- eta finantza-kontuak 60 50 

UF1092 Jatetxe-arloko kudeaketa eta kontrola 90 70 

MF1100_3 Jatetxe-arloko kalitatea, segurtasuna eta ingurumen-babesa 60   60 50 

MF1101_3 Jatetxe-arloko eskaintzen diseinua eta merkaturatzea 90   90 70 

MF1102_3 Catering-logistika 60   60 40 

MF1051_2 Ingeles profesionala jatetxe-arloko zerbitzuetarako 90   90 70 

MP0226 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 80  80 -- 

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 830 580 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(HOTR0309) JATETXE-ARLOKO ZUZENDARITZA (685/2011 ED, 2011ko maiatzaren 13koa) 

Gaitasun orokorra: Jatetxe bateko edo elikagaien eta edarien ekoizpen- eta zerbitzu-unitate bateko jarduerak zuzentzea eta kudeatzea, jatetxe edo unitate horietako prozesuak definitzea eta gainbegiratzea, eta baliabide materialak 

eta giza baliabideak optimizatzea unitatearen errentagarritasun handiena lortzeko; hori guztia zerbitzuaren kalitate eta bezeroarentzako arreta onena eskainiz eta, behar izanez gero, ingelesez. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak* 

3 

HOT331_3 JATETXE-ARLOKO 
ZUZENDARITZA   
(1700/2007 EDa, 2007ko 
abenduaren 14koa) 

UC1097_3 Jatetxe-arloko ekoizpen-unitate bat zuzentzea eta kudeatzea. 
 1421.1029 Hamar langileko edo gehiagoko 

jatetxeko zuzendariak.   

 1421.1038 Hamar langile baino gutxiagoko 
jatetxeko eta antzeko establezimenduko 
gerenteak.  

 5110.1082 Catering-ikuskatzaileak.   

 Jatetxeko gerenteak edo zuzendariak.  

 Jatetxeko atal jakin bateko nagusiak.  

 Elikagai- eta edari-zuzendariak.  

 Catering-nagusiak.   

 Catering-eragiketetako nagusiak. 

UC1098_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak definitzea eta planifikatzea. 

UC1064_3 Jatetxe-arloko hornikuntza-prozesuak kudeatzea. 

UC1099_3 Jatetxe-arloko establezimendu baten kudeaketa ekonomiko-finantzarioa egitea. 

UC1100_3 Jatetxe-arloko kalitatea, ingurumena eta segurtasuna kudeatzea. 

UC1101_3 Jatetxe-arloko eskaintzak diseinatzea eta merkaturatzea. 

UC1102_3 Catering-logistika kudeatzea. 

UC1051_2 Jatetxe-arloko zerbitzuetan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile independente mailarekin. 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

Akreditazioa
rekin 

Akreditazio 
gabe 

MF1097_3 

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 

 

UF1089  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat.  

 Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat  

 Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.   

2 urte 4 urte 
UF1090  

MF1098_3   2 urte 4 urte 

MF1064_3   2 urte 4 urte 

MF1099_3 
UF1091  

2 urte 4 urte 
UF1092  

MF1100_3 
  

1 urte 
Nahitaezkoa da 

akreditazioa 
izatea 

MF1101_3   2 urte 4 urte 

MF1102_3   1 urte 4 urte 

MF1051_2 

 Prestakuntza-modulu hau egiteko, 
ikasleak gainditua izan behar du 
atzerriko hizkuntza honetako 
gaitasun hau: 

A2 (ingelesa) 

 Filologian, Itzulpengintzan eta Interpretazioan lizentziaduna 
(hizkuntza: ingelesa) edo beste baliokideren bat.  

 Honako prestakuntza osagarri hau duen goi-mailako edozein titulu:  

– Filologian, Itzulpengintzan eta Interpretazioan (hizkuntza: 
ingelesa) edo beste baliokideren batean lizentziatzeko ikasketen 
ziklo bat gainditu izana.   

– Ingelesaren hizkuntza-gaitasunaren ziurtagiri edo akreditazio-
diploma ofiziala, hala nola Hizkuntza Eskola Ofizialeko maila 
aurreratuaren ziurtagiria, horren baliokideren bat edo maila 
handiagoko bat.  

 Herrialde ingelesdun batean egindako ikasketen unibertsitate-
titulua, dagokion homologazioarekin. 

1 urte 
Nahitaezkoa da 

akreditazioa 
izatea 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela teknikoa 45 60    

Jatetxe-tabernako lantegia 90 90  * Lanean aritzeko beharrezko baldintzak: 
 

Administrazio eskudunak eskatzen duen 
elikagai-manipulatzaile agiria 

 


