
   
 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

Lanbide-eremua: Jatetxe-arloa 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

ordu-aldea 

MF0709_2 
Postregintzako eskaintzak, barne-hornikuntza eta 
kontsumoen kontrola 

60   60 40 

MF0306_2 Pastelgintzarako eta postregintzarako oinarrizko elaborazioak 120 
UF1052 Pastelgintza-postregintzako ore eta pasten elaborazioa 80 30 

UF1053 Pastelgintza-postregintzako elaborazio osagarriak    40 10 

MF0710_2 Postregintzako produktuak 180 

UF1096 Orez eta pastaz egindako produktuen elaborazioa eta aurkezpena 60 20 

UF1097 Sukaldeko postreen elaborazio eta aurkezpena 60 20 

UF1098 Izozkien elaborazioa eta aurkezpena. 60 20 

MF0711_2 
Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta ingurumenaren 
babesa 

60   60 50 

MP0229 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 80   80 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 500 190 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(HOTR0509) POSTREGINTZA (685/2011 ED, 2011ko maiatzaren 13koa) 

Gaitasun orokorra: Postregintzako era guztietako produktuak aurreelaboratzea, prestatzea, aurkeztea eta kontserbatzea eta haien eskaintzak definitzea, dagozkien teknikak autonomiaz aplikatuz eta elikagaiak 
manipulatzean segurtasun- eta higiene-arauak eta -jardunbideak errespetatuz, eta ezarritako kalitatea eta helburu ekonomikoak lortzea. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion Lanbideak edo 
lanpostuak * 

2 
HOT223_2 POSTREGINTZA  
(1228/2006 EDa, 2006ko 
urriaren 27koa) 

UC0709_2 
Postregintzako eskaintza errazak deskribatzea, barne-hornikuntzaz arduratzea eta kontsumoak 
kontrolatzea. 

 7703.1048 Pastelgilea.  

 7703.1057 Karamelugintzako eta 
gozokigintzako langilea.  

 7703.1066 Kakaozko eta txokolatezko 
produktuak egiteko langilea.  

 Gozogilea.   

 Pastelgilea, oro har.  

 Pastelgilea eta pastel-dekoratzailea 

UC0306_2 
Pastelgintzarako eta postregintzarako aplikazio anitzeko oinarrizko produktuak, oreak eta 
pastak elaboratzeko eragiketak egitea eta/edo kontrolatzea.  

UC0710_2 Orez eta pastaz egindako produktuak, sukaldeko postreak eta izozkiak egitea eta aurkeztea 

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



  

  

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    

Pastelgintzako lantegia 130 130    

Ekonomatoa eta upeltegia 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 

MF0709_2 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 

– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 

– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo erdi-
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  

 Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako edo Sukalde-zuzendaritzako goi-mailako teknikaria.  

 Elikagai-industriako prozesuetako eta kalitateko goi-mailako teknikaria.  

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

1 urte 3 urte 

MF0306_2 

UF1052  

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

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

 Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako edo Sukalde-zuzendaritzako goi-mailako teknikaria.  

 Elikagai-industriako prozesuetako eta kalitateko goi-mailako teknikaria.  

 Ostalaritza eta turismoa lanbide-arloko jatetxeen lanbide-eremuko eta elikagai-industria 
lanbide-arloko opilgintza, pastelgintza, gozogintza eta errotaritza lanbide eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

1 urte 3 urte 

UF1053  

MF0710_2 

UF1096   Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.  

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

 Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako edo Sukalde-zuzendaritzako goi-mailako teknikaria.  

 Elikagai-industriako prozesuetako eta kalitateko goi-mailako teknikaria.  

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

1 urte 3 urte UF1097 
 

UF1098 
 

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 

akreditazioa 
izatea 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 


