
Certificació

Auxiliar 
d’hoteleria:

cuina i càtering

Per què aquest PFI?
● Et qualificarà  (nivell 1) per a una 

professió amb futur a les Terres de 
l’Ebre: auxiliar de cuina i càtering.

● Disposaràs del temps i suports 
d’aprenentatge necessaris per 
superar els estudis.

● T’assessorarà i orientarà en el teu 
itinerari personal de transició a la 
vida adulta

● T’ajudarà a fer sentir la teva veu i a 
participar en el teu entorn social

● Realitzaràs pràctiques en empreses 
del teu entorn

● Millorarà les teves possibilitats 
d’accès al treball

● Et facilitarà l’accès a altres estudis

Certificació acadèmica i professional 
que conté la qualificació final 
obtinguda en el PFI i acredita les 
unitats de competència professional de 
la QP Operacions bàsiques de cuina 
(nivell 1).

Efectes
Reconeixement per a la continuïtat 
formativa.  

● Reconeixement dels mòduls 
superats en el PFI per a 
l’obtenció del títol professional 
bàsic de referència. 

● Facilitats en la prova d’accés a 
CFGM.

● Accés als centres de formació 
d’adults per cursar els mòduls 
per obtenir el GESO, sense 
complir el requisit de tenir 18 
anys.  

Obtenció del certificat de 
professionalitat corresponent: 

● HOTR0108: Operacions bàsiques 
de cuina.

Per més informació:
669 479053
977 597220



Formació professional
MF3034
Tècniques elementals 
de preelaboració

Formació general

Tutoria i atenció 
personalitzada, 

acompanyament i orientació 
acadèmica i professional 

MF3035
Processos bàsics de 
producció culinària

MF3039
Preparació i muntatge de 
materials per a 
col·lectivitats i càtering

● Prevenció de riscos laborals
● Formació pràctica en entorns 

professionals 
● Formació teòrica emprant les TAC 

(projecte 1x1), les metodologies 
interactives i xerrades d’experts

● Projecte integrat 
● Pràctiques en empresa (FCT) 

Estratègies i eines de comunicació 

Estratègies i eines matemàtiques

Entorn social i territorial

Incorporació al món professional 

● Competències bàsiques i 
transversals necessàries per a la 
vida diària, per l’aprenentatge al 
llarg de la vida i per al món 
laboral.

● Participació en activitats d’entorn.

● Participació en el Pla 
d’Educació per a la 
Sostenibilitat 
(Escola Verda)

● Treball insterdisciplinar amb 
propostes col·laboratives 
(cooperatives d’alumnes)

● Reconeixement i 
defensa dels drets 
de les persones 
amb diversitat 
funcional http://bit.ly/2Jfnf8v

● Definició i seguiment d’objectius 
personals 

● Construcció de l’itinerari personal 
de transició

● Seguretat i salut
● Participació en activitats 

esportives

● Treball conjunt amb les famílies
● Coordinació amb altres serveis 

de l’entorn.

Durada
2 cursos acadèmics

Projecte d’educació 
inclusiva amb l’Institut de l’Ebre


