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Ostalaritza eta Turismoa - HOT
LANBIDE KUALIFIKAZIOA
HOT414_1 Pastelgintzako oinarrizko lanak
HOT091_1 Sukaldaritzako oinarrizko lanak
HOT092_1 Jatetxeko eta tabernako oinarrizko lanak

LH-KO TITULUA
Okintzako eta pastelgintzako jardueretako oinarrizko
profesionala 1
Sukaldaritzako eta jatetxe arloko oinarrizko
profesionala 2

HOT325_1 Catering-eko oinarrizko lanak
HOT222_1 Etxeetako oinarrizko lanak ostatuetan
HOT327_2 Tabernako eta kafetegiko zerbitzuak
HOT328_2 Jatetxeko zerbitzuak
HOT093_2 Sukaldaritza
HOT0223_2 Gozogintza

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA
HOTR0109 Pastelgintzako oinarrizko lanak
HOTR0108 Sukaldaritzako oinarrizko lanak
HOTR0208 Jatetxeko eta tabernako oinarrizko lanak
HOTR0308 Catering-eko oinarrizko lanak

Ostatuko eta ikustegiko oinarrizko profesionala 3
Jatetxe arloko zerbitzuetako teknikaria
Elikagaiak Merkaturatzeko teknikaria 4
Sukaldaritzako eta gastronomiako teknikaria

HOTA0108 Etxeetako oinarrizko lanak ostatuetan
HOTR0508 Tabernako eta kafetegiko zerbitzuak
HOTR0608 Jatetxeko zerbitzuak
HOTR0408 Sukaldaritza
HOTR0509 Gozogintza

HOT326_2 Landa-ostatua

HOTU0109 Landa-ostatua

HOT653_2 Mendiko aterpeen eta aterpetxeen zaintza

HOTU0111 Mendiko aterpeen eta aterpetxeen zaintza

HOT654_2 Trenbideko garraioko bidaiarientzako arreta

HOTT0112 Trenbideko garraioko bidaiarientzako arreta

HOT094_3 Harrera
HOT333_3 Ostatuetako garbiketak eta solairuak kudeatzea
HOT095_3 Turismo-zerbitzuen eta -produktuen salmenta
HOT330_3 Bidaia konbinatuen eta gertakarien sorrera eta
kudeaketa

Turismo-ostatuak kudeatzeko goi-mailako teknikaria 5

Bidaia-agentzietako eta ekitaldien kudeaketako goimailako teknikaria 6

HOT336_3 Tokiko turismoaren sustapena eta bisitariari
informazioa ematea

HOTA0308 Ostatuetako harrera
HOTA0208 Ostatuetako garbiketak eta solairuak kudeatzea
HOTG0208 Turismo-zerbitzuen eta -produktuen salmenta
HOTG0108 Bidaia konbinatuen eta gertakarien sorrera eta
kudeaketa
HOTI0108 Tokiko turismoaren sustapena eta bisitariari informazioa
ematea
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Ostalaritza eta Turismoa - HOT
HOT335_3 Turistak eta bisitariak gidatzea

Turismo-gidaritzako, -informazioko eta -laguntzako
goi-mailako teknikaria 7

HOT332_3 Zuzendaritza eta produkzioa sukaldaritzan

Sukalde-zuzendaritzako goi- mailako teknikaria 8

HOT334_3 Zerbitzu-prozesuen kudeaketa jatetxe-arloan
HOT337_3 Sommelier-lana

Jatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritzako goi-mailako
teknikaria 9

HOT331_3 Zuzendaritza jatetxe-arloan

1

2

HOTR0110 Zuzendaritza eta produkzioa sukaldaritzan
HOTR0409 Zerbitzu-prozesuen kudeaketa jatetxe-arloan
HOTR0209 Sommelier-lana
HOTR0309 Zuzendaritza jatetxe-arloan

“Titulu honek osatu gabeko ondorenko lanbide kualifikazioak ditu: Elikagaien industriako elaborazio-eragiketa osagarriak INA172_1 eta Merkataritzako jarduera osagarriak412_1”

“Titulu honek osatu gabeko ondorenko lanbide kualifikazioak ditu: Cateringeko oinarrizko eragiketak HOT325_1, Elikagaien industriako mantentze-lanetako eta barne-garraioko eragiketa osagarriak INA173_1 eta
Merkataritzako jarduera osagarriak COM412_1
3
“titulu honek osatutako Lanbide kualifikazio hau du: Ikuztegi industrialaren eta hurbilekoaren eragiketa osagarriak TCP138_1 eta osatu gabeko ondorengo Lanbide kualifikazioak: Cateringeko oinarrizko eragiketak
HOT325_1 eta Merkataritzako jarduera osagarriak COM412_1
4
Titulu honek kualifikazio osatugabeak ditu Sukaldaritza HOT093_2, Actividades de venta COM085_2, Biltegiak antolatzea eta kudeatzea COM318_3 eta Kualifikazio osoa Saltoki txikia kudeatzeko jarduerak
COM631_2
5
“Landa-ostatua” kualifikazioko konpetentzia-atal bat biltzen du baita ere
6
“Zuzendaritza jatetxe-arloan HOT331_3” kualifikazioko sei konpetentzia-atal biltzen ditu baita
7
“Tokiko turismoaren sustapena eta bisitariari informazioa ematea” eta “Bidaia konbinatuen eta gertakarien sorrera eta kudeaketa” kualifikazioetako konpetentzia-atal batzuk biltzen ditu baita
8
“Zuzendaritza jatetxe-arloan HOT331_3” kualifikazioko sei konpetentzia-atal biltzen ditu baita
9
“Zuzendaritza jatetxe-arloan HOT331_3” kualifikazioko zazpi konpetentzia-atal eta “Zuzendaritza eta produkzioa sukaldaritzan HOT332_3” kualifikazioko bi konpetentzia-atal biltzen ditu baita
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