
Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
bàsiques de preparació d’elaboracions culinàries i begudes
senzilles, així com l’arranjament d’habitacions i zones
comunes en allotjaments i bugaderia, assistint en els
processos de servei i atenció al client.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Tècniques elementals de servei•

Processos bàsics de preparació d'aliments i begudes•

Arranjament d'habitacions i zones comunes en

allotjaments i bugaderia

•

Projecte integrat•

Formació bàsica en prevenció de riscos laborals•

Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i eines de comunicació•

Entorn social i territorial•

Estratègies i eines matemàtiques•

Incorporació al món professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen: 

Qualificació professional completa: HOT092_1: Operacions
bàsiques de restaurant i bar

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) pel
Departament d’Ensenyament (PTT, FIAP i PIP en institut)
cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius
d’aquest Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se’n en el mateix centre o establiment.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la

qualificació final obtinguda en el programa de formació i

inserció (PFI) i acredita les competències professionals

assolides.

•

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés

als cicles formatius de grau mitjà. 

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del

títol professional bàsic associat al perfil.

•

Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0208

Operacions bàsiques de restaurant i bar, que emet

l’Administració laboral.

•

Accés als centres de formació d’adults per obtenir el

GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

Normativa

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC 6727, de

14.10.2014)

•
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Baix Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

Centre Xamfrà-Taller Sant Miquel
(08041490)
Riera Pahissa, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936661195
Centre: privat
Horari: diürn

Barcelonès

Barcelona

Escola Pia Sant Antoni (08005746)
rda. Sant Pau, 72
08001 Barcelona
Tel. 934410605
Centre: privat
Horari: diürn

Tarragonès

Tarragona

CEE San Rafael (43003616)
ctra. de Valls, 45
43007 Tarragona
Tel. 977211758
Centre: públic
Horari: diürn

Vila-seca

Institut Vila-seca (43008523)
av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n
43480 Vila-seca
Tel. 977394244
Centre: públic
Horari: diürn

Urgell

Tàrrega

Santa Maria del Alba (25004516)
c. Simó Canet, s/n
25300 Tàrrega
Tel. 973311837
Centre: privat
Horari: diürn

Vallès Occidental

Cerdanyola del Vallès

CEE Centre de Formació i Treball
Flor de Maig (08037292)
av. Flor de Maig, s/n (Apt. Correus 254)
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 935948828
Centre: públic

Horari: diürn

Terrassa

L'Heura (08034801)
c. Egara, 16
08221 Terrassa
Tel. 937842525
Centre: privat
Horari: diürn
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