INS ABAT OLIBA

CFGS DIRECCIÓ EN CUINA FP DUAL

PER ACCEDIR AL CICLE
o

Haver superat el batxillerat

o

Superar la prova d’accés als cicles de grau superior per a majors de 19 anys

Novetat FP DUAL
FP Dual: formació d'alternança de mòduls formatius entre empresa i centre educatiu.
Durada de la formació a l'empresa com a mínim 33% del currículum.
L'empresa convenia amb el departament d'ensenyament per a poder establir una beca salari o
un contracte laboral, amb el corresponent salari.
EN QUÈ CONSISTEIX L’ALTERNANÇA
L’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de formació professional.
L’objectiu de l’alternança és:
1- Permet un procés simultani, integrat i coordinat de formació i treball.
2-Millora la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels joves.
3- Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre 4-centres de formació i les empreses.
Oferir estímuls positius a l’alumnat i les empreses.
5-Fomentar la participació de les empreses en la qualificació de persones en la formació.

COMPETÈNCIA GENERAL DEL CICLE FORMATIU
Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant
les activitats pròpies de l'aprovisionament, producció i servei, complint els objectius
econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d'higiene,
prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
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MÒDULS FORMATIUS
M1 CONTROL PROVEÏMENT 99
M2 PROC.PREELBAORACIÓ 231
M3 ELAB. PASTISSERIA 99
M6 SEG. HIGIENE 99
M7 GASTRONOMIA I NUTRI 66
M9 RRHH 66
M11 FOL 99
FCT 100
M3 ELAB. PASTISSERIA UF3 35h FP DUAL*
M4 PROCESSOS ELABORACIÓ 297 FP DUAL*
M5 GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ 117+15
M8 GESTIÓ ADMINISTRATIVA 99
M10 ANGLÈS 132
M12 EIE 66
M13 PROJECTE 66
M2 uf3 (33h) Uf4(33h) 99h FP DUAL*
M14 h/ll/ Reforç en llengua estrangera 165h
*els mòduls /uf FP Dual són orientatius.pot haver-hi modificacions.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS

a) Definir els productes que ofereix l'empresa tenint en compte els paràmetres del projecte
estratègic.
b) Dissenyar els processos de producció i determinar l'estructura organitzativa i els recursos
necessaris, tenint en compte els objectius de l'empresa.
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c) Determinar l'oferta de productes culinaris, tenint en compte totes les seves variables, per
fixar preus i estandarditzar processos.
d) Programar activitats i organitzar recursos, tenint en compte les necessitats de producció.
e) Realitzar l'aprovisionament, emmagatzematge i distribució de matèries primeres, en
condicions idònies, controlant la qualitat i la documentació relacionada.
f) Controlar la posada a punt d'espais, maquinària, estris i eines.
g) Verificar els processos de preelaboració i/o regeneració que és necessari aplicar a les
diverses matèries primeres per a la seva posterior utilització.
h) Organitzar la realització de les elaboracions culinàries, tenint en compte l'estandardització
dels processos, per a la seva posterior decoració/acabament o conservació.
i) Supervisar la decoració/acabament de les elaboracions segons necessitats i protocols
establerts, per a la seva posterior conservació o servei.
j) Verificar els processos d'envasament i/o conservació dels gèneres i elaboracions culinàries,
aplicant els mètodes apropiats i utilitzant els equips idonis, per preservar la seva qualitat i
evitar riscos alimentaris.
k) Controlar el desenvolupament dels serveis en cuina, coordinant la prestació dels mateixos,
tenint en compte l'àmbit de la seva execució i els protocols establerts.
l) Emplenar la documentació administrativa relacionada amb les unitats de producció en cuina,
per realitzar controls pressupostaris, informes o qualsevol activitat que pugui derivar-se,
utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
m) Donar resposta a possibles sol•licituds, a suggeriments i a reclamacions dels clients, per
complir amb les seves expectatives i aconseguir la seva satisfacció.
n) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements
científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i
els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la
informació i la comunicació.
o) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la
seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el
dels membres de l'equip.
p) Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant el desenvolupament del mateix, amb
responsabilitat, mantenint relacions fluides, assumint el lideratge, i aportant solucions als
conflictes grupals que es presentin.
q) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors jeràrquics, clients i persones sota la seva
responsabilitat utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o
coneixements adequats, i respectant l'autonomia i competència de les persones que
intervenen en l'àmbit del seu treball.
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r) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant
i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals d'acord amb l'establert
per la normativa i els objectius de l'empresa.
s) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny
per a tots, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de
serveis.
t) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir
iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
u) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat
professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida
econòmica, social i cultural.

