Programes de formació i inserció
Hoteleria i turisme

Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració

PFI HT03

Descripció
Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
bàsiques de preparació i conservació d'elaboracions
culinàries senzilles, així com les operacions de preparació i
presentació d'aliments i begudes en establiments de
restauració, assistint en els processos de servei i atenció al
client.

Tràmits
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (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.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continguts
Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
• Tècniques Elementals de Servei
• Processos Bàsics de Preparació d'Aliments i Begudes
• Aprovisionament, Preelaboració i Conservació Culinàries
• Elaboració Culinària Bàsica
• 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:

Continuïtat
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:
• Certificat acadèmic i professional, que conté la
qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les
competències professionals assolides.
• Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau
mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a
impartir aquest Curs d’accés.
• Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la
Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
• Reconeixement dels mòduls professionals superats en el
PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al
perfil.
• Certificat de professionalitat que emet l'Administració
laboral.
• Accés als centres de formació d'adults per obtenir el
graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Qualificació professional completa: HOT092_1: Operacions
bàsiques de restaurant i bar
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
permet accedir al món laboral com a:

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.
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• ajudant o auxiliar de cuina,
• ajudant d’economat d’unitats de producció i servei
d’aliments i begudes,
• auxiliar o ajudant de cambrer en sala,
• auxiliar o ajudant de cambrer en bar-cafeteria,
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• auxiliar o ajudant de bàrman,
• auxiliar o ajudant de cuina en establiments on l’oferta
estigui composta per elaboracions senzilles i ràpides
(tapes, plats combinats, entre d’altres).

Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0208
Operacions bàsiques de restaurant i bar, que emet
l'Administració laboral.

Normativa

• Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

•

•

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,
per la qual s'estableixen els programes de formació i
inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de
l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC
núm. 7881, de 23.5.2019)
Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual
s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de
formació general i dels mòduls de formació professional
comuns a tots els perfils professionals dels programes de
formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)
Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura
dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,
de 14.10.2014)
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Anoia

Centre: privat
Horari: diürn

Vallès Occidental

Igualada

Vida Montserrat (08059226)
c. Siracusa, 53
08012 Barcelona
Tel. 932859977
Centre: privat
Horari: diürn

Castellar del Vallès

Escola Pia d'Igualada (08019502)
pl. Castells, 10
08700 Igualada
Tel. 938032700
Centre: privat
Horari: diürn
Barcelonès
Badalona

CEE Escola Llevant (08034291)
av. Martí Pujol, 110 i Arnús, 24
08911 Badalona
Tel. 933893050
Centre: públic
Horari: diürn
Barcelona

Institut Escola d'Hoteleria i Turisme
de Barcelona (08044934)
c. Pintor Alsamora, 3-5
08016 Barcelona
Tel. 934080018
Centre: públic
Horari: diürn
Escola Pia Balmes (08011941)
c. Balmes, 208
08006 Barcelona
Tel. 932178612
Centre: privat
Horari: diürn
Escola Pia Sant Antoni (08005746)
rda. Sant Pau, 72
08001 Barcelona
Tel. 934410605
Centre: privat
Horari: diürn

L'Hospitalet de Llobregat

El Repartidor (08075165)
pça. del Repartidor, 1-2
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 659140643
Centre: privat
Horari: diürn
Garraf

Institut Puig de la Creu (08058520)
c. Alemanya, 34
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937473322
Centre: públic
Horari: diürn
Sabadell

Xaloc (08032531)
c. Puig Major, 63-65
08201 Sabadell
Tel. 937258395
Centre: privat
Horari: diürn
Santa Perpètua de Mogoda

Sitges

Institut Joan Ramon Benaprès
(08043981)
Camí de la Fita, s/n
08870 Sitges
Tel. 938943712
Centre: públic
Horari: diürn

Barcanova (08045768)
c. Gomis, s/n (el Castell)
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 935743590
Centre: privat
Horari: diürn

Montsià
Sant Carles de la Ràpita

Pons (43012010)
av. Jacint Verdaguer, 12
43540 Sant Carles de la Ràpita
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn
Priorat
Falset

Granja-Escola Sinaí (08041842)
c. Indústria, 137-141
08025 Barcelona
Tel. 934557771
Centre: privat
Horari: diürn

Institut Priorat (43006691)
ctra. de Porrera, s/n
43730 Falset
Tel. 977830338
Centre: públic
Horari: diürn

Mare de Déu de Montserrat
(08014012)
c. Varsòvia, 162-164
08041 Barcelona
Tel. 934557625
Centre: privat
Horari: diürn

Segrià
Lleida

Institut d'Hoteleria i Turisme
(25006720)
Partida Caparrella, s/n
25192 Lleida
Sant Genís dels Agudells (08011643) Tel. 973281182
c. Saldes, 3
Centre: públic
08035 Barcelona
Horari: diürn
Tel. 932116642
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