
Entorn professional

Els professionals que obtenen aquesta

titulació poden exercir la seva activitat per

compte aliena en petites, mitjanes i grans

empreses del sector de l 'hostaleria, em

establiments de restauració, bars cafeteries,

tendes especial itzades en menjar preparat i

en empreses dedicades a

l'emmagatzematge, envasat i distribució de

productes alimentaris.

També es pot treballar per compte pròpia en

petits establiments dels dels subsectors

d'hostaleria i restauració tradicional, moderna

o col· lectiva.

Ocupacions més rellevants:

Ajudant de cuina amb una oferta

d'elaboracions senzil les, de cambrer en sala

o en bar-cafeteria, de bàrman.

Ajudant d'economat d'unitats de producció i

servei d'al iments i begudes.



MÒDULS

3005 Atenció al cl ient.
3034 Tècniques
elementals de
preelaboració.
3035. Processos bàsics
de producció cul inària.
3036 Aprovisionament i
conservació de matèries
primes i higiene en la
manipulació.
3009Ciències aplicades I
3011 Comunicació i
societat I
Tutoria.
3037 Tècniques
elementals de servei.
3038 Processos bàsics
de preparació d'al iments
i begudes.
3039 Preparació i
muntatge per
col· lectivitats i catering
3042Ciències aplicadesI I
301 2 Comunicació i
societat I I
Tutoria.
3041 Formació a centres
de treball
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Requisits

Tenir complerts quinze anys, o complir-los

durant l 'any natural en curs, i no superar

els disset anys d'edat en el moment de

l 'accés ni durant l 'any natural en curs

Haver cursat el primer cicle d'Educació

Secundària Obligatòria o,

excepcionalment, haver cursat el segon

curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver estat proposat per l 'equip docent

als pares, mares o tutors legals per a la

incorporació a un cicle de FP Bàsica.

Competència general

Realitzar amb autonomia les operacions

bàsiques de preparació i conservació

d'elaboracions culinàries senzil les.

Operacions de preparació i presentació

d'al iments i begudes en establiments de

restauració i càtering.

Asistiencia en els processos de servei i

atenció al cl ient.

Seguiment dels protocols de qualitat

establerts, observant les normes

d'higiene.

Prevenció de riscos laborals i protecció

mediambiental, amb responsabil itat i

iniciativa personal.

Comunicacion de manera oral i escrita

en l lengua castel lana i en cas de la

l lengua cooficial pròpia així com en




