
    

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Kontsumitzailearentzako zerbitzuak 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCI0109) ETXEKO ENPLEGUA (721/2011 ED, maiatzaren 20koa) 

Konpetentzia orokorra: Etxebizitzen zoruak eta altzariak garbitzea, janariak prestatzea, garbiketak egitea eta arropa lisatzea, eskuz josteko lan oinarrizkoak egitea eta oheak prestatzea, eta, lan horiek egitean, etxea garbi 

geratuko dela ziurtatzeko behar diren teknikak, tresnak, produktuak eta etxetresna elektrikoak erabiltzea, erabilgarri uztea oheak, etxeko arropak, janzteko arropak eta janariak, behar bezala beteta, beti, lan-arriskuak prebenitzeko 
arauak. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak 
eta lanpostuak 

1 

SSC413_1. ETXEKO ENPLEGUA (1179/2008 
ED, UZTAILAREN 11KOA) 

 

UC1330_1 Etxe partikularrak garbitzea. 9100.1018. 

 Etxeko sukaldaria 

 Etxeko langilea 

 Etxeko garbitzailea 

 Etxeko lisatzailea 
  

UC1331_1 
Etxe partikularrean, elikagaiak prestatzea: erostea, antolatzea, 
manipulatzea, kozinatzea eta prestatzea. 

UC1332_1 
Etxe partikularrean, arropa eta etxeko oihalak garbitzea, lixatzea eta 
oinarrizko joste-lanak egitea, eta oheak prestatzea. 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 
Geh. ordu-

aldea 

MF1330_1 Etxeko garbiketa 30   30 10 

MF1331_1 Etxeko sukaldaritza 60   60 20 

MF1332_1 
Oheak, janzteko arropak eta etxeko arropak 
egokitzea 

30 
  

30 10 

MP0141 Lanekoak ez diren lanbide-praktikak 80   80 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 200 40 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den esperientzia 
profesionala 

Akreditazioarekin 
Akreditaziorik 

gabe 

MF1330_1 

Ez du sarbide-irizpiderik 

 

 

 

 

 

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

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

 Gizarte eta Kultura Zerbitzuen lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

 Gizarte eta Kultura Zerbitzuen lanbide-arloko 
kontsumitzailearentzako zerbitzuak lanbide-eremuko 2. 
eta 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.  

1 urte 2 urte 

MF1331_1  

 

 

 

1 urte 2 urte 

MF1332_1  

 

 

 

1 urte 2 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   

Etxeko enpleguetako praktikak egiteko lantegia 30 50  

Etxeko enpleguetako produktuen, janarien, gauzen eta 
tresnen biltegia 

50 50  

 


