
   
 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

Lanbide-eremua: Jatetxe-arloa 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

ordu-aldea 

MF1098_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen diseinua 60   60 50 

MF1103_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak gainbegiratzea eta egitea 60   60 50 

MF1104_3 Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailen kudeaketa 60   60 40 

MF1047_2 Edariak. 80   80 50 

MF1048_2 Ardoak zerbitzatzea 90   90 50 

MF1105_3 Jatetxe-arloko protokolo-arauak 30   30 20 

MF0711_2 Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta ingurumenaren babesa 60   60 50 

MF1051_2 Ingeles profesionala jatetxe-arloko zerbitzuetarako 90   90 70 

 MP0117 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua 80   80 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 610 380 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(HOTR0409) JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-PROZESUEN KUDEAKETA (685/2011 ED, 2011ko maiatzaren 13koa) 

Gaitasun orokorra: Jatetxe-arloko elikagai- eta edari-zerbitzu mota guztiak definitzea eta gainbegiratzea, sukaldaritza-elaborazioak mahaikidearen aurrean prestatzea, ezarritako protokoloa aplikatzea bezeroari 
edarien eskaintzari eta platerak batzeari buruz aholkatuz, kalitateko zerbitzua eta segurtasun- eta higiene-baldintza optimoetan dagoena emateko. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

3 

HOT334_3 JATETXE-ARLOKO 
ZERBITZU-PROZESUEN 
KUDEAKETA  
(170/2007 EDa, 2007ko abenduaren 
14koa) 

UC1098_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak definitzea eta planifikatzea. 

 5120.1061 Jangelako nagusiak edo aretoko 
maîtreak.  

 Maîtrea.  

 Aretoko nagusiak.  

 Tabernetako nagusiak.  

 Oturuntzetako nagusiak. 

UC1103_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak gainbegiratzea eta egitea. 

UC1104_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-sailak kudeatzea. 

UC1047_2 Ardoez bestelako edariei buruzko aholkuak ematea, haiek prestatzea eta aurkeztea. 

UC1048_2 Ardoak zerbitzatzea, eta ardoei buruzko oinarrizko informazioa ematea. 

UC1105_3 Jatetxe-arloko protokolo-arauak aplikatzea. 

UC0711_2 Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena babestekoen arabera jardutea. 

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



  

 

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    

Taberna-kafetegiko biltegia 20 20  * Lanean aritzeko beharrezko 
baldintzak: 

 

Administrazio eskudunak eskatzen duen elikagai-
manipulatzaile agiria 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

Akreditazio
arekin 

Akreditazio 
gabe 

MF1098_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
–Batxilergoko titulua izatea. 
–3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 
–Lanbide-arlo eta lanbide-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 urtetik gorakoentzako 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. 

 

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

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

2 urte 4 urte 

MF1103_3   2 urte 4 urte 

MF1104_3   2 urte 4 urte 

MF1047_2  
  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.  

 Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko jatetxeen lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. 
maila. 

1 urte 3 urte 

MF1048_2 
  

1 urte 3 urte 

MF1105_3 

   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.   

1 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioaren 
baldintza 

MF0711_2 

   Lizentziaduna: Elikagaien Zientzia eta Teknologia. Medikuntza eta Kirurgia.  Biologia. Biokimika. 
Kimika. Enologia. Farmazia. Medikuntza. Albaitaritza. Ingurumen Zientziak. Itsas Zientziak.  

 Ingeniari agronomoa.  

 Nekazaritzako ingeniari teknikoa, Nekazaritzaren eta Elikagaien Industrietako espezialitatekoa.  

 Giza Nutrizioan eta Dietetikan diplomaduna. 

1 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioaren 
baldintza 

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 

titulazioaren 
baldintza 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 



  
 


