FORMACIÓ OCUPACIONAL
ACORD MARC EXECUCIÓ 2017
SERVEIS DE RESTAURANT (HOTR0608) – (590H) -

P R E SE NC IA L

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 2

OBJECTIUS
Desenvolupar i muntar tot tipus de serveis d'aliments i begudes al restaurant i preparar elaboracions
culinàries a la vista del comensal, aplicar amb autonomia les tècniques corresponents, acollir i atendre el
client, utilitzant en cas necessari, la llengua anglesa, per tal d’aconseguir la qualitat i els objectius econòmics
establerts, i respectar les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació alimentària.

CONTINGUTS
* MF1052_2: Servei al restaurant. (130 h)
UF0258 Sistemes d'aprovisionament i posada a punt al restaurant. (40 h)
UF0259 Servei i atenció al client al restaurant. (50 h)
UF0260 Facturació i tancament d'activitat al restaurant. (40 h)
* MF1048_2: (Transversal) Servei de vins. (90 h)
* MF1053_2: Elaboració i acabat de plats a la vista del client. (50 h)
* MF1054_2: Serveis especials en restauració. (80 h)
* MF0711_2: (Transversal) Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria. (60 h)
* MF1051_2: (Transversal) Anglès professional per a serveis de restauració. (90 h)
* Formació complementària d'inserció laboral, sensibilització ambiental i igualtat de gènere (10h)
* MP0061 Pràctiques professionals no laborals de Serveis de restaurant (80h)

PERFIL D´ENTRADA
Adreçat prioritàriament a persones majors de 16 anys en situació de desocupació, inscrites a l’OTG del SOC
com a demandant d´ocupació.
Requisits a nivell acadèmic acreditar qualsevol de les següents titulacions o certificats:
- Estar en possessió del títol de Graduat en EGB o de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o:
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 ó,
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al
que es desitja accedir (Hoteleria i Turisme) o,
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o haver superat les corresponents
proves d'accés regulades per les administracions educatives o,
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys o,
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la
formació (es realitzarà prova de competències clau).
- Valorable experiència laboral en el sector.
- Motivació per a la formació i l'ocupació.
- Disponibilitat per treballar un cop finalitzada la formació.
- Capacitat per a realitzar esforç físic i les tasques i funcions pròpies de la professió.

DADES DEL CURS
DATA D'INICI PREVISTA:
NOVEMBRE DE 2017
DATA DE FINALITZACIÓ
PREVISTA: MAIG DE 2018
HORARI: HORARI PREVIST
DE DILLUNS A DIVENDRES
DE14:30 A 20:00.

CENTRE: ESCOLA DE
RESTAURACIÓ EDIFICI
CANIGÓ. RECINTE
TORRIBERA. AVDA. PRAT
DE LA RIBA, NÚM. 171 08924
SANTA COLOMA DE
GRAMENET

SORTIDES
PROFESSIONALS
Cambrer/a.
Cambrer/a de sala o cap de
rang.
Cap de sector de restaurant o
sala

* AQUEST CURS ESTÀ PENDENT D’APROVACIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Carrer de Rafael Casanova, 40 - Santa Coloma de Gramenet –
Dilluns a dijous de 8.30-14 h. i de 15 -17 h. Divendres de 9-14 h | Tel. 93 466 15 65 | www.grameimpuls.cat

FR-PO-07

