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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

TRETS BÀSICS DELS CICLES DE GRAU MITJÀ

• Condicions d'accés:
◦ Tenir el títol de graduat/da en ESO.
◦ Tenir el títol de Tècnic/a Auxiliar d'FP1 o equivalent.
◦ Haver superat els dos cursos de BUP o equivalent.
◦ Prova d'accés a cicles superada,o equivalent.

• Durada dels Cicles:
◦ 2000 hores (dos cursos acadèmics) 

INFORMACIONS DIVERSES

◦ Les classes es faran a l'Institut Dertosa, normalment al matí si no hi ha servei, i en horari partit 
quan hi hagi servei. Pot haver algun dia que només hi hagi classe al matí o a la tarda, s’anirà informant
convenientment a l’alumnat.
◦ L'horari  de classes pot  variar  per necessitats específiques del  centre o dels  espais d’aules
pràctiques. En tot cas, els canvis es notificaran a l’alumnat amb la màxima antelació possible.
◦ La formació en centres de treball (pràctiques a l'empresa) es podrà realitzar, segons l’expedient
de l’alumne/a, i les indicacions de l’equip docent,  a partir del tercer trimestre de primer i durant el
segon curs.
◦ L’alumnat que té servei, aquell dia farà ús del menjador del centre (dinar de família).
◦ Abans de l’inici de les classes cada alumne/a haurà de disposar del seu material específic que 
constarà de:
▪ Maletí amb eines de cuina i pastisseria
▪ Uniforme de l’Escola
▪ Llibres de text, dossiers o altres materials d’aquells mòduls que ho demanin
◦ Per tal de poder guardar el material, uniforme i efectes personals, l'alumnat haurà de disposar,
en lloguer, d’una guixeta. No es permetrà portar la roba ni les motxilles a les aules pràctiques ni a la
porta de les aules. Tampoc es podrà sortir del centre  amb uniforme ni sabates de pràctica, excepte en
els moments de tirar les deixalles, feina que forma part de la classe, per això estarà també prohibit
fumar.
◦ Durant el curs es realitzaran una sèrie de sortides i activitats fora del centre que formen part del
currículum, per tant, serà obligatòria l’assistència. En el cas que algun alumne/a no hi pugui assistir
haurà de comunicar-li al tutor/a i portar la deguda justificació amb l’antelació necessària igual com a les
classes ordinàries.
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DISSENY CURRICULAR
DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA DE CUINA I GASTRONOMIA

Mòdul Nom del mòdul

1 Ofertes gastronòmiques

2 Preelaboració i conservació d'aliments

3 Tècniques culinàries

4 Processos bàsics de pastisseria i rebosteria

5 Productes culinaris

6 Postres en restauració

7 Anglès

8 Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments

9 Formació i orientació laboral

10 Empresa i iniciativa emprenedora

11 Síntesi

12 Cafeteria

FCT Formació en centres de treball

TOTAL 2000 h.

• Competències que cal assolir:

◦ Executar totes les operacions de manipulació, preparació, conservació i  presentació de tota
classe d'aliments;  confeccionar  ofertes  gastronòmiques i  ajudar  en les activitats  de servei,  per  tal
d'aconseguir la qualitat i els objectius econòmics establerts, aplicant en tot moment les normes i les
pràctiques de seguretat i higiene.

• On podràs treballar?
◦ Pastisseries i fleques Restaurants i bars.
◦ Hotels Restauració col·lectiva.
◦ Restauració tradicional. Carnisseries i xarcuteries.
◦ Peixateries i marisqueries. Botigues de menjar preparat.
◦ Indústries agroalimentàries.
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DISSENY CURRICULAR
DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ

Mòdul Nom del mòdul

1 Ofertes gastronòmiques

2 Operacions bàsiques en bar-cafeteria

3 Operacions bàsiques en restaurant

4 Serveis en bar-cafeteria

5 Serveis en restaurant i esdeveniments especials

6 Tècniques de comunicació en restauració

7 El vi i el seu servei

8 Anglès

9 Segona llengua estrangera Francès

10 Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments

11 Formació i orientació laboral

12 Empresa i iniciativa emprenedora

13 Síntesi

FCT Formació en centres de treball

TOTAL 2000 h.

• Competència general que cal assolir:

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.

• On podràs treballar?

La superació d’aquest cicles formatiu permet accedir al món laboral com a:
- Cambrer o cambrera de bar, cafeteria i/o restaurant
- Empleat o empleada de l’economat d’un establiment d’hoteleria
- Barista, sommelier, Food&beverage, cocteleria
- Auxiliar de servei en mitjans de transport
- Organització d’esdeveniments
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DISSENY CURRICULAR
DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA DE FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

Mòdul Nom del mòdul

1 Elaboracions en forneria-brioxeria

2 Processos bàsics de pastisseria i rebosteria

3 Elaboracions de confiteria i altres especialitats

4 Postres en restauració

5 Productes d’obrador

6 Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària

7 Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments

8 Presentació i venda de productes de forneria, pastisseria i 
rebosteria

9 Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i 
rebosteria

10 FOL

11 Empresa i iniciativa emprenedora

12 Anglès tècnic

13 Síntesi

14 Cafeteria

FCT Formació en centres de treball

TOTAL2000 h.

● Competència general

La  competència  general  d'aquest  títol  consisteix  a  elaborar  i  presentar  productes  de  forneria,
pastisseria 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.

• On podràs treballar?
• Personal Forner, personal confiter .
• Personal elaborador de postres en restaurant
• Personal elaborador de brioixeria.
• Personal elaborador de masses i bases de pizza.
• Personal pastisser.
• Personal elaborador i decorador de pastissos.
• Personal reboster, Torronaires.
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• Personal elaborador de caramels i dolços.
• Personal elaborador de productes de cacau i xocolata
• Personal xurrer.
• Personal elaborador de galetes.

POSSIBILITAT DE CURSAR MÉS D’UN CICLE FORMATIU

Aquests tres cicles formatius són complementaris en adquisició de coneixements i competències. 

Cal observar que els mòduls que tenen la mateixa nomenclatura i el mateix nombre d’hores es poden
convalidar. Per això veiem que els mòduls:

Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments
FOL
Empresa i iniciativa emprenedora

són  comuns  als  tres  cicles,  només  caldria  cursar-los  una  vegada  en  el  cas  de  complementar  la
formació amb més d’un cicle formatiu.

Hi ha altres mòduls convalidables entre CFGM Cuina i gastronomia i CFGM Serveis en restauració
com són:

Ofertes gastronòmiques, anglès

I entre CFGM Cuina i Gastronomia i CFGM Forneria, pastisseria i confiteria com són:

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria

Postres en restauració

Anglès

Per tant recomanem aprofitar aquestes sinèrgies per millorar el perfil de l’alumne/a cursant un mínim
de tres anys durant els quals es pugui combinar dos títols o fins i tot els tres, depenent dels interessos i
habilitats de la persona en concret.  La majoria d’empreses i establiments demanen treballadors/es
polivalents  que  puguin  solucionar  gran  part  de  les  necessitats  requerides  en  els  establiments
d’hoteleria.  El/la tutor/a farà l’orientació i les recomanacions pertinents al seu alumnat juntament amb
la preparació de l’Informe Personal d’Orientació Professional.
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CICLE  FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL.
CFGS Direcció de Serveis en Restauració 

+ Direcció de cuina

MÒDULS PROFESSIONALS COMUNS ALS DOS CICLES

MP1 Control de proveïment de matèries primeres

MP6 Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària

MP7 Gastronomia i nutrició

MP8 Gestió administrativa i comercial en restauració

MP9 Recursos humans i direcció d’equips en restauració

MP10 Anglès

MP12 Formació i orientació laboral

MP13 EIE

MÒDULS PROFESSIONALS Direcció de Serveis en restauració

MP2 Processos de serveis en bar cafeteria

MP3 Processos de serveis en restaurant

MP4 Sommelieria

MP5 Planificació i direcció de serveis i esdeveniments en la restauració

MP11 Segona llengua estrangera

MP14 Projecte de direcció de serveis en restauració

MP 15 FCT

DE QUÈ TREBALLARÀS?

● Responsable d'aliments i begudes en un establiment d’hoteleria

● Responsable d'aliments i begudes en un establiment d’hoteleria

● Supervisor/a de restauració moderna ● Encarregat/ada de bar i cafeteria

● Maître/ Cap de sala/Cap de banquets ● Organització d’esdeveniments

● Cap d'operacions de càtering ● Sommelier

● Encarregat/ada d'economat i celler
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MÒDULS PROFESSIONALS CFGS Direcció de Cuina

● 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

● Projecte de direcció de cuina

● Formació en centres de treball

DE QUÈ TREBALLARÀS?

● Director/a d’aliments i begudes en establiments d’hoteleria (Food&beverage)

● Director/a de cuina (chef)

● Cap de producció a la cuina

● Cap de cuina

● Segon cap de cuina

● Cap de serveis d’àpats (càtering)

● Cap de partida

● Encarregat/da d’economat i bodega
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