
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA ELIKAGAI- ETA EDARI-ZERBITZUKO SAILEN KUDEAKETA 
 

Kodea  MF1104_3 
Lanbide-arloa OSTALARITZA ETA TURISMOA 
Lanbide-eremua Jatetxe-arloa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen kudeaketa Maila 3 

Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen diseinua (zeharkakoa) 60 
Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak gainbegiratzea eta egitea (zeharkakoa) 60 
Edariak (zeharkakoa) 80 
Ardoak zerbitzatzea (zeharkakoa) 90 
Jatetxe-arloko protokolo-arauak 30 
Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta ingurumenaren babesa 
(zeharkakoa) 60 

Ingeles profesionala jatetxe-arloko zerbitzuetarako (Zeharkakoa) 90 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen kudeaketako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak  

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1104_3: JATETXE-ARLOKO ZERBITZU-SAILAK KUDEATZEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Enpresa-plangintzaren funtzioa eta prozesua aztertzea, eta elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetarako egokiak diren planak definitzea.  

EI1.1. Plangintzak enpresen edo entitateen administrazioaren prozesuan duen garrantzia justifikatzea. 
EI1.2 Plan-mota nagusiak bereiztea. 
EI1.3 Plangintza-prozesu baten fase eta urrats logikoak deskribatzea, helburuak finkatzeko, erabakiak hartzeko eta bitartekoak 
hautatzeko zentzuzko ikuspegi gisa. 
EI1.4 Helburuen araberako zuzendaritza-prozesu bat ezartzeko oinarrizko elementuak identifikatzea. 
EI1.5 Enpresa-plangintzako kasu praktikoetan: 

- Enpresen edo entitateen plan orokor hipotetikoen esparruan, elikagai- eta edari-zerbitzuko sail batentzako helburuak 
formulatzea. 

- Proposatutako helburuak lortzeko gehien komeni diren jardun-aukerak hautatzea. 
- Aukera horien ondoriozko programak planteatzea, eta beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea.  

EI1.6 Jatetxe-arloko establezimendu-mota bakoitzerako kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren arabera planak aldian behin 
berraztertzeak duen garrantzia baloratzea. 

A2: Jatetxe-arloko hainbat motatako establezimendu, area edo sailen eta haien barne- eta kanpo-harremanetako berezko antolamendu-
egiturak eta egitura funtzionalak aztertzea, eta enpresa-mota edo erakundeko unitate mota bakoitzerako antolamendu-egitura eta harreman-
mota egokiak justifikatzea. 

EI2.1 Jatetxe-arloko establezimendu-motak, atalak edo sailak sailkatzea, eta haien ezaugarriak definitzea. 
EI2.2 Antolamendu eraginkorra finkatzen duten egitura-faktoreak eta -irizpideak deskribatzea. 
EI2.3 Jatetxe-arloko hainbat motatako establezimenduren egiturak eta sailen arteko erlazioak konparatzea, eta sail edo eremu 
bakoitzaren helburuak eta haien ondoriozko funtzio-banaketa identifikatzea. 
EI2.4 Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, informazio-mota eta 
zirkuituak deskribatzea. 
EI2.5 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailek beste enpresa, atal edo sailekin dituzten eta kanpo-harremanak deskribatzea, 
baita barne-harreman bereizgarriak ere. 
EI2.6 Jatetxe-arloko establezimendu, atal edo sailen antolamendu-egiturak eta egitura funtzionalak abiapuntutzat hartuta: 

- Antolamendua ebaluatzea, eta hartutako antolamendu-irtenbideak kritikoki epaitzea. 
- Ezaugarriak zehaztuta dauzkaten egituretarako eta sailen arteko erlazioetarako irtenbide eta organigrama alternatiboak 

proposatzea, eta antolamendu eraginkorragoa lortzeko egindako aldaketak justifikatzea. 
EI2.7 Jatetxe-arloko establezimenduetako, eremuetako edo sailetako lanposturik bereizgarrienak deskribatzea, lanbide-gaitasunei 
dagozkien ezaugarriak zehaztuta —lan-munduan eskatzen diren lorpenetan eta ahalmenetan adierazita—. 
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EI2.8 Antolamendu-egituren azterketako kasu praktikoetan: 
- Unitateko lantaldeetako kide bakoitzaren erantzukizun-mugak, funtzioak eta zereginak definitzea. 
- Lanbide-jarduera adierazgarrienen lan-denborak ebaluatzea. 

A3: Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetarako lanpostuak definitzeko eta langile egokiak hautatzeko metodoak aplikatzea, eta kritikoki 
konparatzea. 

EI3.1 Saileko langile kalifikatuei dagozkien lanpostuak definitzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea. 
EI3.2 Saileko langile kalifikatuak hautatzeko metodo nagusiak kritikoki konparatzea. 

A4: Langileak erakundean integratzeak eta hara egokitzeak duen garrantzia onartzea, eta horretarako behar diren ekintzak eta tresnak 
aintzat hartzea. 

EI4.1 Integrazio-funtzioaren helburua justifikatzea, antolamendu-funtzioaren funtzio osagarri gisa. 
EI4.2 Elikagai- eta edari-zerbitzuen sailetako eragiketen eta lan egiteko moduen benetako hainbat eskuliburu konparatzea, puntu 
komunak eta dibergentziak identifikatzea, eta osatzeko edo hobetzeko alternatibak proposatzea eta arrazoitzea. 
EI4.3 Langileak erakunde batean integratzeko hainbat egoera praktikotan: 

- Jatetxe-arloko establezimenduaren balizko harrera-eskuliburu bat azaltzea. 
- Balizko langile berriei lanpostuetara egokitzeko aldi jakin bat esleitzea, bete beharreko lanpostuen arabera. 
- Langile bakoitzak bete beharreko eragiketa eta prozesurik adierazgarrienak eta jardun profesionalaren eta haren emaitzen 

ebaluazio-irizpideak idaztea eta azaltzea. 
- Jatetxe-arloko establezimenduari, haren antolamenduari eta irudi korporatiboari buruzko informazio laburra ematea, ikus-

entzunezko materiala erabiliz.  
- Saileko edo unitateko balizko kide berrien eta zaharren arteko talde barruko komunikaziorako teknikak aplikatzea, eta, 

horretarako, aginte-eskuordetzeak simulatzea, ekimen pertsonala eta sormena sustatzea, eta erantzukizunak eskatzea, 
motibazio-neurri gisa. 

EI4.4 Langileak erakundera egokitzeko kasu praktiko batean, maître, aretoko nagusi, tabernetako nagusi edo oturuntzetako nagusien 
mende dauden lanpostuekin lotutako prestakuntza-programak konparatzea, puntu komunak eta dibergentziak identifikatzea, eta 
osatzeko edo hobetzeko alternatibak proposatzea eta arrazoitzea. 

A5: Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetan aplikatzekoak diren langileen zuzendaritzako teknikak aztertzea. 
EI5.1 Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailen esparruko komunikaziorako eta negoziaziorako ohiko prozesuak eta egoerak identifikatzea. 
EI5.2 Erabakiak hartzeko prozesuen logika azaltzea. 
EI5.3 Erakunde bateko zuzendariaren eta buruaren irudia justifikatzea. 
EI5.4 Sukaldaritza-ekoizpeneko sailei edo unitateei aplikatzekoak diren lantaldeak eta laneko bilerak zuzentzeko eta dinamizatzeko 
teknikak deskribatzea. 
EI5.5 Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetara atxikitako langileak motibatzeko prozesuak justifikatzea. 
EI5.6 Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako kideen arteko hierarkia-erlazioen kasu praktikoetan:  

- Jarraibideak eta informazioa jasotzeko eta emateko, ideiak eta iritziak trukatzeko, zereginak esleitzeko eta lan-planak 
koordinatzeko komunikazio-teknika egokiak eraginkortasunez erabiltzea. 

- Sortzen diren gatazketan esku hartzea; taldeko kide guztiek arazoaren sorburua detektatzeko lanetan parte har dezaten 
lortzea eta negoziatzea, balio-judizioak saihestea, gatazka konpontzea, eta alda daitezkeen alderdi horietan jartzea arreta. 

- Erabaki egokiak hartzea, gatazkak eragiten dituzten zirkunstantzien arabera eta gainerakoek irtenbide posibleen gainean 
dituzten iritziak aintzat hartuta. 

- Nork bere lanbide-eskuduntzen esparruan lidergoarekin jokatzea, egoera bakoitzean estilorik egokienaz baliatuz. 
- Lantaldeak zuzentzea, taldearen beharrak aurrez finkatutako helburuen, politiken edo jarraibideen esparruan integratuz eta 

koordinatuz. 
- Lan-bileretan parte hartzea, eta haiek zuzentzea eta animatzea; bilerak dinamizatzea, modu aktiboan esku hartzea edo 

parte-hartzaileen esku-hartzea lortzea, eta bileraren xedearen arabera jardutea. 
A6: Kalitate-sistemak sukaldaritza-ekoizpeneko unitateetan ezartzeko eta kudeatzeko moduak aztertzea, eta haien aplikazioak justifikatzea. 

EI6.1 Kalitatearen kontzeptua azaltzea jatetxe-arloko zerbitzuetan, eta kalitaterik ezaren kausak identifikatzea. 
EI6.2 Kalitatearen kudeaketak enpresaren edo entitatearen helburuei dagokienez eta hura osatzen duten sailen edo unitateen 
helburuei dagokienez duen funtzioa deskribatzea. 
EI6.3 Kalitate-sistema bat ezartzea proposatzea, eta, horretarako, kalitate-arauak interpretatzea eta aplikatzea, helburuak ezartzea, 
funtsezko faktoreak eta oztopoak identifikatzea, eta programa definitzea, egin beharreko jardunei eta haien epeei dagokienean 
ezartzeko. 
EI6.4 Jatetxe-arloko zerbitzuen dimentsioak eta kalitate-atributuak identifikatzea eta baloratzea, eta dagokien sukaldaritza-
ekoizpeneko unitatearen zerbitzuak diseinatzea eta definitzea, beharrezkoak diren zerbitzuaren kalitate-estandarrak eta kalitate-
zehaztapenak—besteak beste, arauak, prozedurak eta lan-jarraibideak— zehaztuz eta landuz. 
EI6.5 Sukaldaritza-ekoizpenaren, haren zerbitzuaren edo banaketaren kalitate-adierazleak finkatzea eta interpretatzea, eta bezeroek 
haiei dagokienez duten gogobetetasun-maila neurtzeko aukera emango duten galdetegi errazak egitea. 
EI6.6 Kalitaterik ezaren kausak finkatzeko eta aztertzeko oinarrizko erremintak aplikatzea. 
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EI6.7 Elikagaiak eta edariak ekoizteko, zerbitzatzeko eta banatzeko unitateen kalitate-sistema ebaluatzea, urritasunak eta hobetu 
daitezkeen arloak identifikatzea, eta kalitate-helburuak ezartzea eta hobekuntza-planak garatzea. 
EI6.8 Ezarritako kalitate-sistemaren dokumentazioa eta informazioa kudeatzea, eta beharrezko erregistroak eta aplikatzekoa den 
prozedura zehaztea. 
EI6.9 Langileek kalitate-kudeaketan parte hartzearen beharra baloratzea, emaitza hobeak lortzen laguntzen duen eta zerbitzuen 
erabiltzaileen gogobetetasuna areagotzen duen faktore gisa. 

Edukiak 
1. Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailen plangintza.  

- Elikagai- eta edari-sailen plangintza, hotel-enpresen plangintza-prozesuan. 
- Jatetxe-arloko enpresa-plana:  

• Aurrekontuak.  
• Inbertsio ekonomikoa 
• Epe labur, ertain eta luzerako helburu ekonomikoak. 
• Salmenta- eta marketin-estrategiak. 
• Merkatu-politikak (kokapena, bezero potentzialak). 
• Negozioaren bideragarritasun-plana. 

- Jardueraren plangintza-prozesuaren definizioa: establezimendua irekitzea. 
- Taberna, jatetxe eta oturuntzetako sailen plangintza. 

• Kokapena. 
• Langileak. 
• Altzariak eta makinak. 

- Sailen planak egitea eta aldian behin berraztertzea, eremu horien kontrol-sistema bereizgarrien aplikazioaren arabera. 
2. Jatetxe-arloko establezimenduetako antolamendua. 

- Jatetxe-arloko establezimenduak baimentzeari eta sailkatzeari buruzko araudien interpretazioa. 
- Jatetxe-arloko establezimenduen tipologia eta sailkapena. 

• Jatetxeak (gaikakoak, buffeta, eramatekoa edo take awaya, goi-sukaldaritzakoa edo gourmeta, janari lasterrekoa edo fast-
fooda). 

• Kafetegiak. 
• Kafetegi-tabernak. 
• Musika-tabernak. 
• Dantzalekuak. 

- Antolamenduaren izaera eta xedea, eta beste gerentzia-funtzio batzuekiko erlazioa. 
- Jatetxe-arloko eremuetako sailen banaketa tradizionalaren oinarrizko ereduak: abantailak eta eragozpenak. 
- Jatetxe-arloko establezimendu-moten bereizgarri diren egiturak eta sailen arteko erlazioak eta kanpo-erlazioak. 
- Jatetxe-arloko eremuko sail bakoitzaren helburuak desberdintzea eta funtzioak banatzea. 
- Azpiegitura horien esparruan eta sailen arteko harremanetan sortzen diren kanpo- eta barne-dokumentuak, informazio-mota eta 

zirkuituak. 
3. Langileak aukeratzea, eta elikagai- eta edari-zerbitzuetako sailetan langileak integratzeko funtzioa. 

- Langile erdikalifikatuen eta kalifikatuen lanpostuak definitzeko metodo nagusiak. 
- Langile erdikalifikatuak eta kalifikatuak hautatzeko metodo nagusiak. 
- Establezimenduaren antolamendu-funtzioarekiko erlazioa eta langileen hautaketa. 
- Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako prozedura- eta eragiketa-eskuliburuak: analisia, konparazioa eta idazketa. 
- Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako mendeko langileentzako prestakuntza-programak: analisia, konparazioa eta proposamen 

arrazoituak. 
- Langileen integraziora egokitutako komunikazio- eta motibazio-teknikak. Identifikazioa eta aplikazioak. 

4. Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako lantaldeak zuzentzea. 
- Komunikazioa lan-erakundeetan: prozesuak eta aplikazioak. 
- Negoziazioa lan-ingurunean: prozesuak eta aplikazioak. 
- Arazoak ebaztea eta erabakiak hartzea. 
- Zuzendaritza-sistemak eta aginte-/lidergo-motak: justifikazioa eta aplikazioak. 
- Erabakiak hartzeko tresnen analisia. Simulazioak.  
- Taldeen eta lan-bileren zuzendaritza eta dinamizazioa. 
- Motibazioa lan-ingurunean. 

5. Elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetako kalitatearen kudeaketa. 
- Kalitatearen bilakaera historikoa.  
- Kalitatearen kontzeptua ekoizpenean eta zerbitzuetan.  
- Erabateko kalitatearen kudeaketa.  
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- Sukaldaritza-ekoizpeneko eta -zerbitzuetako berezitasunak. 
- Kalitate-sistemak eta -arauak.  
- Espainiako Turismo Kalitatearen Institutuaren (ICTE) kalitate-sistema: jatetxe-arloko azpisektorearen berezitasunak.  
- Beste kalitate-sistema batzuk.  
- Kalitatearen akreditazioa. 
- Kalitate-sistema bat ezartzea elikagai- eta edari-zerbitzuko sailetan: funtsezko faktoreak; proiektua, programak eta kronograma. 
- Kalitate-espezifikazioak eta -estandarrak, arauak, prozedurak eta laneko jarraibideak. 
- Jatetxe-arloko kalitate-kudeaketa. Prozesukako kudeaketa. Kalitatea kontrolatzeko adierazleak eta beste prozedura batzuk. 
- Etengabeko hobekuntzak eta hobekuntza-planak. Hobekuntza-taldeak. Kalitatea hobetzeko oinarrizko tresnak. 
- Bezeroen gogobetetzearen ebaluazioa. Gogobetetze-galdetegiak eta beste tresna batzuk. Kexak eta iradokizunak tratatzeko 

prozedurak. 
- Kalitate-sistemari buruzko dokumentuen kudeaketa. 
- Kalitate-sistemaren ebaluazioa. Autoebaluazioak eta ikuskapenak. Ziurtapen-prozesuak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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. 
– 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuen kudeaketa 
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