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CUINAR ÉS DIVERTIT

M'AGRADA ATENDRE ELS CLIENTS 

IFE Hoteleria
AUXILIAR EN SERVEIS DE
RESTAURACIÓ I ELABORACIÓ
D'ÀPATS



QUÈ PODRÀS FER

Camp professional
Aquest professional auxiliar  exerceix la seva activitat per
compte aliena en petites, mitjanes i grans empreses del
sector de l’hoteleria, en establiments de restauració, bars,
cafeteries, en botigues tendes especialitzades en menjars,
dinars, preparats i en empreses dedicades a
l’emmagatzemament, envasament i distribució de
productes alimentaris

Llocs de treball
Auxiliar de cuina.
Auxiliar d’economat d’unitats de producció i servei
d’aliments i begudes.
Auxiliar de cambrer en restaurant
Auxiliar de cambrer en bar-cafeteria.

Amb una dura de 4 anys, els itineraris formatius específics
inclouen continguts professionalitzadors i  prioritzen les
unitats de competència que més afavoreixen el
desenvolupamen de  l'autonomia personal, la relació social
i la inserció laboral i constitueixen la concreció de l'atenció
educativa, personalitzada en funció de la intensitat de
suport que requereix l'alumne. 

La teva formació
 i la millora contínua són 

els nostres objectius.

#AprènAmbNosaltres

Tècniques elementals de cuina i restaurant
Coneixement de productes alimentaris
Participació en concursos i banquets
Participació en fires i esdeveniments del sector
Projectes innovadors amb productes per a
diferents elaboracions

QUINES ACTIVITATS FARÀS

CONTINGUT

PLA D'ESTUDIS

Família professional: Hoteleria i Turisme
Durada: 4 curs / 3360 hores
Modalitat: Presencial

FCT 
385 hores de pràctiques en empreses del sector
per a una millor incorporació al món laboral

• Tècniques Elementals de Servei 
• Processos Bàsics de Producció Culinària
• Processos Bàsics de preparació d'Aliments i Begudes
• Preparació de Comandes i Venda de Productes
• Formació en Centres de Treball
• Iniciació a l'Activitat Laboral
• Organització d'Empreses
• Món Laboral
• Desenvolupament del Lloc de Treball

Mòduls Específics

Mòduls Comuns

• Comunicació i Relacions interpersonals
• Vida Saludable i cura d'un mateix

• Viure en entorns propers
• Ús d'Establiments i Serveis
• Organització Personal
• Activitats Comunitàries
• Participació Ciutadana

Els Itineraris Formatius Espeífics són ensenyaments
professionals dirigits a alumnes entre 16 i 20 anys 
(durant l'any en  que s'inicia l'itinerari formaiu) amb NEE
associades a una discapacitat lleu o moderada que no es
trobi en disposició de seguir la formació professional.
ordinària.

Formació en Centres de Treball

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada


