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T'HI ESPEREM

PORTES OBERTES
VIRTUALS

La formació professional habilita per a l'exercici qualificat de diverses
professions i proporciona la formació necessària per adquirir la
competència professional i el coneixement propis de cada sector.
Per això, l’Institut Olivar Gran et vol ensenyar la nostra oferta de cicles
formatius. Fins que reobrim els centres, tancats pel Covid-19, t'oferim
que ens puguis veure només clicant sobre les imatges.

http://www.olivargran.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=0Xgq7iFya_8


Tècnic/a en cuina i gastronomia
Aquests estudis donen els coneixements per fer les operacions de manipulació,
preparació, conservació i presentació de tota classe d'aliments, i per a la confecció
d'ofertes gastronòmiques i l'ajut en les activitats de servei.
Durada dels estudis
- 2.066 hores - 2 cursos acadèmics
Què s’estudia?
- Ofertes gastronòmiques
- Preelaboració i conservació d'aliments
- Tècniques culinàries
- Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
- Productes culinaris
- Postres en restauració
- Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments
- Anglès/Francès
- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenedora
- Projecte de Síntesi
- Formació en centres de treball (350 hores)
De què es pot treballar?
Cuiner/a, Cap de partida, Empleat/da d'economat d'unitats de producció i servei
d'aliments i begudes

Tècnic/a en Serveis en Restauració
La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar les activitats de preparació,
presentació i servei d'aliments i begudes, així com les d'atenció al client en l'àmbit de la
restauració, seguint els protocols de  qualitat establerts i actuant segons normes
d'higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. 
Durada dels estudis
- 2.066 hores - 2 cursos acadèmics
Què s’estudia?
- Operacions bàsiques en bar-cafeteria
- Operacions bàsiques en restaurant
- Serveis de bar-cafeteria
- Serveis en restaurant i esdeveniments especials
- Ofertes gastronòmiques
- El vi i el seu servei
- Tècniques de comunicació en restauració
- Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments
- Anglès/Francès
- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenedora
- Projecte de Síntesi
- Formació en centres de treball (350 hores)
De què es pot treballar?
Cambrer de bar-cafeteria o restaurant. Cap de rang. Empleat d'economat d'unitats de
producció i servei d'aliments i begudes. Barman. Ajudant de sommelier. Auxiliar de
serveis en mitjans de transport.

PORTES OBERTES VIRTUALS

WWW.OLIVARGRAN.COM

CUINA I GASTRONOMIA (CFGM)

SERVEIS EN RESTAURACIÓ (CFGM)

https://www.youtube.com/watch?v=-5_jlB9PDqs
https://www.youtube.com/watch?v=_QYGLkeTUEA
http://www.olivargran.cat/


Tècnic/a en Forneria, pastisseria i confiteria
La competència general d'aquest títol consisteix a elaborar i presentar productes de forneria,
rebosteria i confiteria, conduint les operacions de producció, composició i decoració, en obradors i
establiments de restauració, aplicant la legislació vigent d'higiene i seguretat alimentària, de
protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.
Durada dels estudis
- 2.066 hores - 2 cursos acadèmics
Què s’estudia?
- Elaboracions en forneria-brioixeria
- Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
- Elaboracions de confiteria i altres especialitats
- Postres en restauració. Productes d’obrador
- Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària
- Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments
- Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria
- Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria
- Anglès/Francès
- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenedora
- Projecte de Síntesi
- Formació en centres de treball (382 hores)
De què es pot treballar?
Forner/a, confiter/a, reboster/a, torronaire, pastisser/a i elaborador/a i decorador/a de pastissos.

Tècnic/a superior en Direcció en Cuina
La competència general d'aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el
servei a la cuina, determinar ofertes i recursos, controlar les activitats pròpies de
l’aprovisionament, la producció i el servei, complir els objectius econòmics, seguir els
protocols de qualitat establerts i actuar segons les normes d’higiene, de prevenció de
riscos laborals i de protecció ambiental.
Durada dels estudis
- 2.066 hores - 2 cursos acadèmics
Què s’estudia?
- Control de proveïment de matèries primeres
- Processos de preelaboració i conservació a la cuina
- Elaboracions de pastisseria i rebosteria a la cuina
- Processos d’elaboració culinària
- Gestió de la producció a la cuina
- Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries
- Gastronomia i nutrició
- Gestió administrativa i comercial en la restauració
- Recursos humans i direcció d’equips en la restauració
- Projecte de direcció de cuina
- Anglès/Francès
- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenedora
- Projecte de direcció en cuina
- Formació en centres de treball (350 hores)
De què es pot treballar?
Director/a cuina, Director o directora d’aliments i begudes, cap de producció a la cuina,
cap de cuina, Cap de serveis d’àpats (càtering), cap de partida, encarregat/da d’economat
i bodega.

PORTES OBERTES VIRTUALS

WWW.OLIVARGRAN.COM

FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA (CFGM)

DIRECCIÓ DE CUINA (CFGS) - DUAL

https://www.youtube.com/watch?v=14S3OArMlOU
https://www.youtube.com/watch?v=_240KLUxJ5w
http://www.olivargran.cat/


DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA:
      
- Menors d’edat: Original i fotocòpia del llibre de família i original i fotocòpia del
DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna. 
-  Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).     
- Número de RALC
- Certificat de la mitjana fins a 3r d’ESO (o mitjana de l’ESO)
- Certificat de la mitjana dels estudis requerits (per grau superior)
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Seguix-nos i informa't

@escolahostaleriafigueres

@ins_olivar_gran
 @insolivargran

www.olivargran.cat

@OlivarGran

https://www.instagram.com/escolahostaleriafigueres/
https://www.instagram.com/ins_olivar_gran/
https://www.facebook.com/insolivargran/
https://www.youtube.com/channel/UCdWlZEJBvAVphGOJ0REyn3g
https://twitter.com/OlivarGran
https://www.youtube.com/watch?v=Qp1tw5ebJgA
https://www.instagram.com/escolahostaleriafigueres/
https://www.instagram.com/ins_olivar_gran/
https://www.facebook.com/insolivargran/
http://www.olivargran.cat/
https://twitter.com/OlivarGran

