
ANNEX II 
 

I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Denominació: Activitats per al joc en taules de casinos  
 
Codi: HOTJ0110 
 
Família professional: Hoteleria i turisme  
 
Àrea professional: Jocs d'atzar 
 
Nivell de qualificació professional: 2  
 
Qualificació professional de referència: 
  
HOT_541_2 Activitats per al joc en taules de casinos (RD 561/2011, de 20 d'abril)  
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:  
 
UC1769_2: Realitzar operacions complementàries a la conducció de jocs de taula en casinos 
UC1770_2: Conduir el joc de blackjack 
UC1771_2: Conduir els jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart 
UC1772_2: Conduir el joc de punt i banca 
UC1773_2: Conduir els jocs de la ruleta americana i ruleta francesa 
UC1774_2: Supervisar el desenvolupament de jocs de taula en casinos 
UC1768_1: Comunicar-se amb diferents interlocutors habituals d'establiments de jocs d'atzar 
 
Competència general: 
  
Facilitar el desenvolupament dels jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i 
banca, ruleta americana i ruleta francesa, arbitrant i garantint la transparència d’aquests en tot moment i 
realitzant les seves operacions auxiliars, revisant les apostes, conduint els jocs i abonant als clients els 
premis corresponents a les apostes guanyadores, respectant en tot moment la normativa vigent i sota la 
supervisió del superior jeràrquic, en el marc dels procediments de l'organització i de la prevenció de 
riscos laborals. 
 
Entorn professional:  
 
Àmbit professional:  
 
Desenvolupa la seva activitat professional tant en grans com en mitjanes empreses de casinos de joc 
del sector privat, realitzant les seves funcions com a cap de taula, supervisant un crupier o com a 
crupier, sota la supervisió d'un cap de sala o superior jeràrquic equivalent. 
 
Sectors productius:  
 
Aquesta qualificació se situa en el sector de jocs d'atzar i recreatius, en el subsector de casinos de joc, 
en el qual es desenvolupen, entre altres, jocs de naips i de boles reglamentats per la normativa vigent. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats:  
 
4443.1020 Crupiers 
4443.1075 Cap de taula de casino  
 
Durada de la formació associada: 700 hores  
 
MF1769_2: Operacions complementàries a la conducció de jocs de taula en casinos (120 hores). 

 UF1650: Operacions de maneig de naips, fitxes i efectiu a les taules de joc de casinos (80 
hores). 



 UF1651: Operacions d'obertura i tancament de taules en casinos (40 hores).  
MF1770_2: Conducció del joc de blackjack (80 hores). 
MF1771_2: Conducció dels jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart (60 hores). 
MF1772_2: Conducció del joc de punt i banca (80 hores). 
MF1773_2: Conducció dels jocs de ruleta francesa i ruleta americana (200 hores). 

 UF1652: Conducció del torn d'apostes en els jocs de ruleta francesa i ruleta americana (30 
hores). 

 UF1653: Conducció del joc de ruleta americana (80 hores). 

 UF1654: Conducció del joc de ruleta francesa (90 hores).  
MF1774_2: Supervisió de jocs de taula en casinos (60 hores). 
MF1768_1: (Transversal) Operacions bàsiques de comunicació en establiments de jocs d'atzar (60 
hores). 
MP0355: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats per al joc en taules de casinos (40 
hores).  
  

II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: REALITZAR OPERACIONS COMPLEMENTÀRIES A LA CONDUCCIÓ DE JOCS DE 
TAULA EN CASINOS  
 
Nivell: 2  
 
Codi: UC1769_2  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització:  
 
RP1: organitzar els elements materials necessaris per a l'obertura de taules i el desenvolupament dels 
jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta 
francesa, adoptant els procediments interns i respectant la normativa vigent. 

CR1.1 S'exposen les fitxes sobre la taula de joc, ordenades segons el seu valor, amb la finalitat 
de facilitar als seus superiors jeràrquics la identificació de les diferents quantitats de què està 
composta la bestreta inicial de la taula. 
CR1.2 Es compten les fitxes pel que fa a la quantitat, valor i import total, i se’n verifica la 
correspondència amb la documentació oficial de la taula de joc. 
CR1.3 Es guarden les fitxes de manera ordenada, segons el procediment intern, al 
compartiment de la taula corresponent, i se’n disposa durant el desenvolupament de la partida. 
CR1.4 Es revisa el material de joc, com ara naips, sabot, pala, cartes d’escapçament, drap, 
boles, marcadors, rascles, T, dolly, fitxes de color, caixa d'efectiu i caixa de propines, quant al 
seu estat, nombre i ubicació prèviament a la posada en funcionament, segons el procediment 
intern i reglament de joc.  
CR1.5 Es comprova i s’emplena la documentació oficial de la taula, si s’escau, a l'obertura i al 
tancament d’aquesta. 
CR1.6 S’adopten les normes relatives a la seguretat en l'organització d'equips i materials per al 
joc, en el desenvolupament de les tasques, per minimitzar els riscos que en deriven. 

 
RP2: preparar baralles per desenvolupar els jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense 
descart i punt i banca, segons el reglament de joc i el procediment intern, de manera transparent i 
minimitzant el temps improductiu. 

CR2.1 S'exposen els naips de cara amunt en forma de ventall, de manera que clients i 
empleats puguin verificar que es troben segons l'ordre inicial presentat pel fabricant, que no en 
ni en sobren i que cap presenta marques, desgastos ni trencaments, i s’informa el responsable 
en cas de detectar-se alguna d'aquestes anomalies. 
CR2.2 Es fa voltar el ventall de naips exposat en presència del client, realitzant un moviment 
continu i fluid, es procedeix a barrejar-los i s’assegura que tots els naips queden de cara avall. 
CR2.3 Es barregen els naips sobre la taula, alterant-ne l'ordre correlatiu, amb moviments 
circulars d'ambdues mans, utilitzant exclusivament les polpes dels dits i prevenint que algun 
naip sigui apartat o assenyalat.  



CR2.4 S'agrupen els naips al centre de la taula mitjançant moviments regulars envolupants 
d'ambdues mans per formar un únic maç de cartes. 
CR2.5 Es barregen els naips sobre la taula segons el joc i el procediment intern de manipulació, 
per assegurar una barreja efectiva, ràpida i transparent.  
CR2.6 En cas d'utilitzar un distribuïdor o escartejador automàtic, s'introdueix el maç de naips en 
aquest, de la manera indicada pel fabricant, i es procedeix a escartejar-los.  
CR2.7 En cas de distribuïdor manual, s'ofereix al client el maç de naips juntament amb la carta 
d’escapçament perquè aquest procedeixi a indicar el punt on el crupier ha de realitzar 
l’escapçament. 
CR2.8 En els jocs de blackjack i punt i banca, s'insereix la carta d’escapçament en el maç de 
naips en el lloc establert per cada reglament de joc. 
CR2.9 S'introdueixen els naips en el sabot i els primers es descarten a la cistella en el nombre 
que estableixen els diferents reglaments de joc.  
CR2.10 Es custodia la taula des del lloc establert segons el procediment intern, per evitar i 
prevenir, mitjançant vigilància, els riscos de frau i es facilita l'accés del crupier a tots els punts 
de la taula. 
CE2.11 S'adopten, de conformitat amb el que estipula el pla de prevenció laboral, les mesures 
de prevenció de riscos laborals derivats dels moviments repetitius de maneig de naips. 

 
RP3: canviar fitxes al client, en els terminis i modes establerts pel procediment intern i els reglaments 
de joc, garantint-ne la transparència, per propiciar que participi en els jocs de blackjack, pòquer amb 
descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa. 

CR3.1 S'anuncia el canvi sol·licitat pel client de manera clara i audible, es facilita que el 
supervisor vigili el procés i es garanteix la transparència del canvi. 
CR3.2 El valor dipositat pel client per al seu canvi, en bitllets o fitxes, s’agafa de la taula amb la 
mà, evitant fer-ho de la mà del client, i s'exposa de manera clara i ordenada en el lloc establert 
internament. 
CR3.3 En cas que sigui necessari, se sol·licita la informació del client sobre el tipus de canvi 
que cal efectuar, amb la finalitat de facilitar-li una participació en el joc d’acord amb les seves 
preferències individuals. 
CR3.4 S'extreu el contravalor en fitxes de la banca i s'exposa a la taula, visiblement separat del 
valor per evidenciar-ne les equivalències. 
CR3.5 Es col·loca el contravalor en fitxes exposades en les apostes, en el cas de ruleta 
francesa, o s'aproxima al client en la resta dels jocs. 
CR3.6 Es traslladen amb la mà les fitxes lliurades pel client a la safata de fitxes i, en el cas de 
bitllets, s'introdueixen a la caixa d'efectiu amb ajuda de la T, segons el procediment intern i 
garantint la transparència del procés.  
CR3.7 S’indica l'import de les fitxes de color en la ruleta americana de forma manual o 
electrònica en el marcador de colors. 
CR3.8 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el canvi de fitxes 
al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern. 
CE3.9  S'adopten, de conformitat amb el que estipula el pla de prevenció laboral, les mesures 
de prevenció de riscos laborals derivats dels moviments repetitius de maneig de fitxes i 
presència de clients conflictius. 

 
RP4: reorganitzar els materials de joc, una vegada finalitzades les partides de blackjack, pòquer amb i 
sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa segons la normativa vigent i el 
procediment intern, per procedir al tancament de la taula de joc per part dels responsables de la sala. 

CR4.1 Es presenten les fitxes sobre la taula de joc ordenades segons el seu valor de manera 
que es faciliti la identificació de les diferents quantitats de què està composta la banca en el 
moment en què finalitza la seva operació. 
CR4.2 Es recompten les fitxes exposades en veu alta i clara en presència dels responsables del 
tancament per procedir a l'arqueig de la taula de joc. 
CR4.3 Es buida la caixa de l'efectiu sobre la taula en presència dels responsables del 
tancament i se’n mostra l'interior de manera que tots els presents puguin comprovar que queda 
buida. 
CR4.4 S'agrupen els bitllets pel seu valor i s'estenen segons criteris interns, es recompten i es 
lliuren posteriorment al responsable de caixa. 



CR4.5 Es buida la caixa de propines sobre la taula en presència dels responsables del 
tancament i se’n mostra l'interior de manera que tots els presents puguin comprovar que queda 
buida. 
CR4.6 S'agrupen les fitxes que componen la propina pel seu valor i es presenten de manera 
clara i ordenada, per tal de possibilitar que els responsables del tancament puguin registrar-ne 
l’import en la documentació oficial i procedir a la recollida. 
CR4.7 Es refà la baralla en l'ordre inicial presentat pel fabricant, es comprova que no hi falten ni 
hi sobren naips, que cap presenta marques, desgastos ni trencaments, i s’informa el 
responsable en cas de detectar-se alguna d'aquestes anomalies. 
CR4.8 Es revisa el material de joc, com ara naips, sabot, cartes d’escapçament, pala, boles, 
marcadors, rascles, dolly i fitxes de color, entre altres, pel que fa al seu nombre i estat, i es 
procedeix a la seva recollida. 
CR4.9 S’adopten les normes relatives a la seguretat en la reorganització d'equips i materials 
per al joc, en el desenvolupament de les tasques, per minimitzar els riscos que en deriven. 

 
Context professional  
 
Mitjans de producció 
Instal·lacions del casino dedicades als jocs de taula. Materials de joc, com ara fitxes, fitxes de color, 
naips, sabot, escartejador o distribuïdor automàtic, cistella, pales, rascles, bola i dolly. Taules de joc, 
com blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta 
francesa i els seus materials, com ara cilindre, drap, T, caixa d'efectiu, safata de fitxes i caixa de 
propines. 
 
Productes i resultats 
Comprovació de l'estat òptim dels materials de joc, com ara fitxes, fitxes de color, naips, sabot, 
escartejador o distribuïdor automàtic, pales, rascles, bola i dolly. Comprovació de l'estat òptim de les 
taules de joc de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i 
ruleta francesa i els seus materials, com ara cilindre, drap, T, caixa d'efectiu, safata de fitxes i caixa de 
propines. Canvi de fitxes a clients. Reorganització de materials de joc. Participació en el recompte de la 
recaptació de fitxes i moneda de les taules de joc en l'obertura i tancament d'aquestes. Comunicació al 
responsable d'anomalies detectades. Adopció de mesures de prevenció laboral en la utilització 
d'equips, en el maneig de naips i fitxes i quant a la presència de clients conflictius. 
 
Informació utilitzada o generada 
Documentació oficial de les taules de joc. Reglament dels jocs de blackjack, pòquer amb descart i 
pòquer sense descart, punt i banca, ruleta francesa i ruleta americana. Manuals de procediments 
interns del casino. Pla de prevenció laboral. 
 
Unitat de competència 2  
 
Denominació: CONDUIR EL JOC DEL BLACKJACK  
 
Nivell: 2  
 
Codi: UC1770_2  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització:  
 
RP1: conduir el torn d'apostes amb clients en el joc de blackjack, verificant-ne i assegurant-ne la 
transparència, amb la finalitat que el joc es desenvolupi segons la normativa vigent. 

CR1.1 S'anuncia verbalment el torn de joc, amb veu clara i audible, perquè els clients realitzin 
les seves apostes en el joc de blackjack. 
CR1.2 Es revisen visualment les apostes pel que fa al fet que compleixin els límits mínims 
establerts per l'empresa i els màxims legals establerts pel reglament, i en cas d'il·legalitat, es 
rectifiquen, o bé sol·licitant al client el que manca o bé retornant-li el que sobra, i en ambdós 
casos informant-lo de la causa d’aquestes modificacions. 
CR1.3 Es realitza verbalment, amb veu clara i audible, l'anunci de “no hi van més apostes” o el 
final del termini d'apostes, per informar el client que ha finalitzat el torn d'apostes en el joc del 
blackjack. 



CR1.4 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el torn d’apostes 
en el joc del blackjack al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern. 

 
RP2: conduir el desenvolupament de partides del joc de blackjack amb clients, segons el reglament 
vigent, garantint-ne la transparència i a un ritme de treball àgil que permeti el compliment dels 
estàndards o objectius establerts per l'empresa. 

CR2.1 S'extreuen els naips del sabot d'un en un i es distribueixen, de cara amunt, entre les 
caselles amb aposta i la banca, s’anuncia amb veu clara i audible la puntuació dels clients i se’n 
facilita la decisió en el joc, ja sigui demanar, doblar, assegurar o plantar-se. 
CR2.2 Es reparteixen al client els naips addicionals, amb la sol·licitud prèvia, d'un en un i de 
cara amunt. 
CR2.3 La puntuació dels naips addicionals repartits i els inicials es calcula amb exactitud, 
rapidesa i sense utilitzar mitjans tecnològics ni manuals, per facilitar la decisió de plantar-se o 
seguir jugant. 
CR2.4 S'anuncia amb veu clara i audible la puntuació dels naips la suma dels quals superi el 
màxim establert pel reglament, per informar el client que la seva aposta és perdedora, i es 
retiren les seves fitxes al compartiment de la banca i els naips a la cistella. 
CR2.5 S'extreuen els naips addicionals per a la banca i se sumen a l'inicial fins que la puntuació 
arribi al mínim legal establert pel reglament de joc.  
CR2.6 Es realitza ràpidament la comparació visual de les jugades dels clients i les de la banca, i 
es determina, en funció del reglament de joc del blackjack, si escau pagar un premi, retirar 
l'aposta o anunciar un empat. 
CR2.7 Es condueixen amb agilitat les partides de blackjack de manera que les mans se 
succeeixin ininterrompudament i es vigilen de manera exhaustiva, per minimitzar els riscos de 
trampes. 
CR2.8 Es detecten els naips danyats durant el joc i se n’informa el responsable, tot esperant el 
seu reemplaçament. 
CR2.9 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el 
desenvolupament del joc al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern.  
CR2.10 S'adopten, d'acord amb el pla de prevenció establert, les mesures relatives a la 
prevenció de riscos físics i psicològics propis del lloc, com ara soroll general, fum de tabac, 
moviments repetitius, postures forçades, treball nocturn i rotació de treball per torns. 
CE2.11 S'adopten les mesures de prevenció relacionades amb la presència de clients 
conflictius, per garantir la seguretat personal. 

 
RP3: pagar premis, de conformitat amb la taula de pagaments de blackjack, garantint-ne la 
transparència, i preparar la mà següent segons el procediment intern i la normativa vigent. 

CR3.1 S'extreu, del compartiment de la banca, l'import en fitxes que cal pagar, establert per la 
taula de pagaments del joc, i es presenta de forma visiblement diferenciada al costat de les 
apostes efectuades pel client, per facilitar la comprovació per part del client. 
CR3.2 S'agraeixen cortesament les fitxes lliurades pels clients com a propina, en nom dels 
empleats, i es dipositen a la caixa destinada per a aquesta finalitat, per procedir al recompte 
posterior en el tancament de la taula. 
CR3.3 Es recullen de manera ordenada els naips dels clients, de dreta a esquerra i es 
col·loquen de cara avall a la cistella, per tal de comprovar-los en previsió de possibles 
reclamacions. 
CR3.4 Es retiren els naips de la banca i es col·loquen de cara avall a la cistella, damunt dels 
retirats als clients, per facilitar-ne la comprovació, en cas que sigui necessari, i es dóna per 
finalitzada la mà. 
CR3.5 Es comprova visualment el drap de joc al final de cada mà, es verifica que no hi han 
quedat naips a sobre i que es troba en perfectes condicions per a la mà següent. 
CR3.6 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el pagament de 
premis al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern. 

 
Context professional  
 
Mitjans de producció 
Instal·lacions del casino dedicades als jocs de taula. Material de joc de blackjack, com ara fitxes, naips, 
sabot, distribuïdor automàtic. Taula de joc de blackjack i els seus materials com ara drap, T, caixa 
d'efectiu, safata de fitxes, cistella i caixa de propines. 



 
Productes i resultats 
Obertura i tancament del torn d'apostes. Revisió d'apostes de clients. Conducció de partides de 
blackjack segons el reglament de joc. Garantia de la transparència en el joc. Pagament de premis del 
joc de blackjack. Manteniment del ritme de partides d'acord amb els objectius establerts internament. 
Informació a clients sobre el desenvolupament del joc. Adopció de mesures de prevenció laboral per 
riscos de l'entorn, per la utilització d'equips i pel maneig de naips i fitxes, així com per la presència de 
clients conflictius. 
 
Informació utilitzada o generada 
Reglament autonòmic del joc del blackjack. Manuals de procediments interns del casino. Instruccions 
internes. Pla de prevenció laboral. 
 
Unitat de competència 3  
 
Denominació: CONDUIR ELS JOCS DE PÒQUER AMB DESCART I PÒQUER SENSE DESCART  
 
Nivell: 2  
 
Codi: UC1771_2  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització:  
 
RP1: conduir el torn d'apostes amb clients en els jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart, 
verificant-ne i assegurant-ne la legalitat i transparència, amb la finalitat que es desenvolupi el joc 
segons el reglament vigent. 

CR1.1 S'anuncia verbalment el torn de joc, amb veu clara i audible, perquè els clients realitzin 
les seves apostes en el joc del pòquer amb descart i sense descart. 
CR1.2 Es revisen visualment les apostes pel que fa al fet que compleixin els límits mínims 
establerts per l'empresa i els màxims legals establerts pel reglament, i en cas d'il·legalitat, es 
rectifiquen, o bé sol·licitant al client el que manca o bé retornant-li el que sobra, i en ambdós 
casos informant-lo de la causa d’aquestes modificacions. 
CR1.3 Es realitza verbalment, amb veu clara i audible, l'anunci de “no hi van més apostes” o el 
final del termini d'apostes, per informar el client que ha finalitzat el torn d'apostes en el joc del 
pòquer amb descart i sense descart. 
CR1.4 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el torn d’apostes 
en el joc del pòquer amb descart i sense descart al seu superior jeràrquic, complint el 
procediment intern. 

 
RP2: conduir partides amb clients de pòquer amb descart i pòquer sense descart, segons el reglament 
vigent, garantint-ne la transparència i a un ritme de treball àgil que permeti el compliment dels 
estàndards o objectius establerts per l'empresa. 

CR2.1 Es reparteixen els naips a les caselles amb aposta començant pel client situat a 
l'esquerra i adjudicant els naips en l'ordre, nombre i forma establerts en el reglament de joc. 
CR2.2 Es reemplaça el naip descartat pel client, sense que sigui descobert en cap moment, per 
un altre de cara avall, a canvi d'un import igual a l'aposta inicial, exclusivament en els casos del 
joc del pòquer amb descart. 
CR2.3 Es retiren les apostes dels clients que decideixen no anar a l'envit de la banca, segons el 
procediment intern i es comproven les apostes dels clients que van a l'envit que siguin el doble 
de l'aposta inicial, i se sol·licita al client la seva rectificació en cas contrari. 
CR2.4 Es mostra la jugada de la banca i els naips que la componen, en cas d'haver-n’hi, sigui 
mínima, parelles, dobles parelles, trios, escales, colors, full, pòquers, escales de color o escales 
reials, se separen de la resta dels naips i s'anuncia el tipus de jugada amb veu clara i audible, 
perquè els clients puguin comprovar si la seva jugada és guanyadora o no. 
CR2.5 Es descobreixen els naips dels clients amb una sola mà i la seva jugada es diferencia i 
s'anuncia amb veu clara i audible, comparant-la amb la de la banca i determinant si escau 
pagar un premi o retirar-los l'aposta al compartiment de la banca i els seus naips a la cistella. 
CR2.6 Es condueixen amb agilitat les partides de pòquer amb descart i pòquer sense descart 
de manera que les mans se succeeixin ininterrompudament i es vigilen de manera exhaustiva, 
per minimitzar els riscos de trampes. 



CR2.7 Es detecten els naips danyats durant el joc i se n’informa el responsable, tot esperant el 
seu reemplaçament. 
CR2.8 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el 
desenvolupament del joc al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern.  
CR2.9 S'adopten, d'acord amb el pla de prevenció establert, les mesures relatives a la 
prevenció de riscos físics i psicològics propis del lloc, com ara soroll general, fum de tabac, 
moviments repetitius, postures forçades, treball nocturn i rotació de treball per torns. 
CE2.10 S'adopten les mesures de prevenció relacionades amb la presència de clients 
conflictius, per garantir la seguretat personal. 

 
RP3: pagar premis, de conformitat amb la taula de pagaments comuna al pòquer amb descart i pòquer 
sense descart, garantint-ne la transparència, i preparar la mà següent segons el procediment intern i la 
normativa vigent del joc. 

CR3.1 Es deixen al seu lloc les fitxes de les jugades que són guanyadores i es calcula l'import 
en fitxes que cal pagar, utilitzant la informació de la taula de pagaments de pòquer amb descart 
o sense descart corresponent a la jugada i les apostes efectuades pel client. 
CR3.2 S’extreu, del compartiment de la banca, l'import en fitxes que cal pagar i es presenta de 
forma diferenciada al costat de les apostes efectuades pel client, per facilitar la comprovació per 
part del client. 
CR3.3 S'agraeixen cortesament les fitxes lliurades pels clients com a propina, en nom dels 
empleats, i es dipositen a la caixa destinada per a aquesta finalitat, per procedir posteriorment 
al recompte. 
CR3.4 Es retiren els naips de la banca utilitzats durant la mà i es col·loquen de cara avall a la 
cistella, damunt dels retirats als clients, per facilitar-ne la comprovació en cas que sigui 
necessari. 
CR3.5 Es comprova visualment el drap de joc al final de la mà, es verifica que no hi han quedat 
naips a sobre i que es troba en estat òptim per a la mà següent. 
CR3.6 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el pagament de 
premis al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern. 

 
Context professional  
 
Mitjans de producció 
Instal·lacions del casino dedicades als jocs de taula. Material de joc de pòquer amb descart i pòquer 
sense descart, fitxes, naips, sabot, distribuïdor automàtic i cistella. Taula de joc de pòquer amb descart i 
pòquer sense descart, i els seus materials com ara drap, T, caixa d'efectiu, safata de fitxes i caixa de 
propines. 
 
Productes i resultats 
Obertura i tancament del torn d'apostes. Revisió d'apostes de clients. Conducció de partides de pòquer 
amb descart i pòquer sense descart segons el reglament de joc. Garantia de la transparència en el joc. 
Pagament de premis del joc de pòquer amb descart i pòquer sense descart. Manteniment del ritme de 
partides d'acord amb els objectius establerts internament. Adopció de mesures de prevenció laboral per 
riscos de l'entorn, per la utilització d'equips i pel maneig de naips i fitxes, així com per la presència de 
clients conflictius. 
 
Informació utilitzada o generada 
Reglament autonòmic dels jocs de pòquer amb descart i de pòquer sense descart. Taula de pagaments 
de pòquer amb descart i pòquer sense descart. Manuals de procediments interns del casino. 
Instruccions internes. Pla de prevenció laboral. 
 
Unitat de competència 4  
 
Denominació: CONDUIR EL JOC DE PUNT I BANCA  
 
Nivell: 2  
 
Codi: UC1772_2  
 
 



Realitzacions professionals i criteris de realització:  
 
RP1: conduir el torn d'apostes en el joc de punt i banca amb clients, verificant-ne i assegurant-ne la 
legalitat, amb la finalitat que es desenvolupi el joc segons el reglament vigent. 

CR1.1 S’anuncia verbalment el termini de recepció d'apostes o “facin joc”, amb veu clara i 
audible, perquè els clients col·loquin les fitxes a les caselles corresponents segons el reglament 
del joc. 
CR1.2 Es revisen visualment les apostes pel que fa al fet que compleixin els límits mínims 
establerts per l'empresa i els màxims legals establerts pel reglament, i en cas d'il·legalitat, es 
rectifiquen, o bé sol·licitant al client el que manca o bé retornant-li el que sobra, i en ambdós 
casos informant-lo de la causa d’aquestes modificacions. 
CR1.3 Es realitza verbalment l'anunci de “no hi van més apostes” o el final del termini d'apostes 
en el joc de punt i banca, amb veu clara i audible, per informar el client i cap de taula que ha 
finalitzat el torn d'apostes. 
CR1.4 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el torn d’apostes 
en el joc de punt i banca al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern. 

 
RP2: conduir partides de punt i banca, segons el reglament vigent, garantint-ne la transparència i a un 
ritme de treball àgil que permeti el compliment dels estàndards o objectius establerts per l'empresa. 

CR2.1 S'aproxima el sabot al client més proper a la casella marcada amb el número u i se li 
sol·licita l'extracció de naips, supervisant que l'extracció coincideixi en nombre i mode amb el 
que estableix el reglament de joc. 
CR2.2 Se suma mentalment la puntuació dels naips del punt i de la banca descoberts pel client 
i s'anuncia amb veu clara i audible, es recullen els naips amb ajuda de la pala i es traslladen, 
per exposar-los, a la zona del drap que estableix el reglament de joc. 
CR2.3 Si és necessari, se sol·liciten verbalment els naips addicionals del client que té el sabot 
en aquell moment i es traslladen, amb ajuda de la pala, al lloc del drap que estableix el 
reglament de joc. 
CR2.4 S'anuncia, amb veu clara i audible, la jugada guanyadora segons el reglament de joc, 
per informar els clients i facilitar la supervisió. 
CR2.5 Es retiren manualment les apostes perdedores al compartiment de la banca, començant 
per les caselles dels clients asseguts i continuant per les caselles dels clients drets. 
CR2.6 Es condueixen amb agilitat les partides de punt i banca, de manera que les mans se 
succeeixin ininterrompudament, i es vigilen de manera exhaustiva, per minimitzar els riscos de 
trampes. 
CR2.7 Es detecten els naips danyats durant el joc i se n’informa el responsable, tot esperant el 
seu reemplaçament. 
CR2.8 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el 
desenvolupament del joc al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern.  
CR2.9 S'adopten, d'acord amb el pla de prevenció establert, les mesures relatives a la 
prevenció de riscos físics i psicològics propis del lloc, com ara soroll general, fum de tabac, 
moviments repetitius, postures forçades, treball nocturn i rotació de treball per torns. 
CE2.10 S'adopten les mesures de prevenció relacionades amb la presència de clients 
conflictius, per garantir la seguretat personal. 

 
RP3: pagar premis, de conformitat amb la taula de pagaments de punt i banca, garantint-ne la 
transparència, i preparar la mà següent segons el procediment intern i la normativa vigent del joc. 

CR3.1 Es deixen al seu lloc les jugades que són guanyadores i es calcula mentalment l'import 
que cal pagar, utilitzant la informació de les taules de pagaments del joc de punt i banca i la 
informació de les apostes efectuades pel client. 
CR3.2 Es paguen les apostes guanyadores, començant per la casella del client assegut més a 
prop del crupier pagador i acabant per les apostes dels clients drets. 
CR3.3 Se situen els pagaments al costat de les apostes guanyadores de forma visiblement 
diferenciada per facilitar la comprovació del client. 
CR3.4 S'agraeixen cortesament les fitxes lliurades pels clients com a propina, en nom dels 
empleats, i es dipositen a la caixa destinada per a aquesta finalitat, per procedir al recompte, en 
el tancament de la taula. 
CR3.5 Es recullen els naips, o amb la mà o amb ajuda de la pala, es dipositen a la cistella i es 
dóna per finalitzada la mà. 



CR3.6 Es comprova visualment el drap de joc al final de la mà, es verifica que no hi han quedat 
naips a sobre i que es troba en estat òptim per a la mà següent. 
CR3.7 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el pagament de 
premis al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern. 

 
Context professional  
 
Mitjans de producció 
Instal·lacions del casino dedicades als jocs de taula. Material de joc de punt i banca, fitxes, naips, sabot, 
pales, distribuïdor automàtic i cistella. Taula de joc de punt i banca, i els seus materials com ara drap, T, 
caixa d'efectiu, safata de fitxes i caixa de propines. 
 
Productes i resultats 
Obertura i tancament del torn d'apostes. Revisió d'apostes de clients. Conducció de partides de punt i 
banca segons el reglament de joc. Garantia de la transparència en el joc. Pagament de premis del joc 
de punt i banca. Manteniment del ritme de partides d'acord amb els objectius establerts internament. 
Adopció de mesures de prevenció laboral per riscos de l'entorn, per la utilització d'equips i pel maneig 
de pala, naips i fitxes, així com per la presència de clients conflictius. 
 
Informació utilitzada o generada 
Reglament autonòmic del joc de punt i banca. Manuals de procediments interns del casino. Instruccions 
internes. Pla de prevenció laboral. 
 
Unitat de competència 5  
 
Denominació: CONDUIR ELS JOCS DE RULETA AMERICANA I RULETA FRANCESA  
 
Nivell: 2  
 
Codi: UC1773_2  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització:  
 
RP1: conduir el torn d'apostes en els jocs de ruleta americana i ruleta francesa amb clients, verificant-
ne i assegurant-ne la legalitat, amb la finalitat que el joc es desenvolupi segons la normativa vigent. 

CR1.1 S'anuncia verbalment l'inici del torn d'apostes amb l'expressió “facin joc” o similar, amb 
veu clara i audible, perquè els clients col·loquin les fitxes a les caselles triades. 
CR1.2 S'anuncien, amb veu alta i clara, les apostes sol·licitades pel client, se’n verifica 
visualment la conformitat i s'emplacen sobre el drap, manualment en el joc de ruleta americana 
i amb ajuda del rascle en el joc de ruleta francesa, en els números o sorts que el client indiqui. 
CR1.3 Es revisa visualment el drap i es comprova que no hi ha fitxes d'ubicació confusa, o sorts 
senzilles com vermell o negre, parell o senar i falta o passa; o en la resta de posicions com ara 
ple, cavall, transversal, quadre, sisena, columna, dotzena, doble columna o doble dotzena. 
CR1.4 Es desplacen les fitxes situades en llocs confusos, en la ruleta americana amb la mà i en 
la ruleta francesa amb la mà o amb ajuda del rascle, a la posició pretesa pel client, per evitar 
confusió en les apostes. 
CR1.5 Es revisen visualment les apostes pel que fa al fet que compleixin els límits mínims 
establerts per l'empresa i els màxims legals establerts pel reglament, i en cas d'il·legalitat, es 
rectifiquen, o bé sol·licitant al client el que manca o bé retornant-li el que sobra, i en ambdós 
casos informant-lo de la causa d’aquestes modificacions. 
CR1.6 S'anuncia verbalment la finalització del torn d'apostes amb l'expressió “no hi van més 
apostes” o similar, de manera alta i clara perquè tots els jugadors tinguin coneixement que es 
dóna per finalitzada l'admissió d'apostes i s'efectua amb prou temps per revisar visualment 
totes les apostes i resoldre situacions confuses, abans de la caiguda de la bola. 
CR1.7 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el torn d’apostes 
en els jocs de ruleta americana i ruleta francesa al seu superior jeràrquic, complint el 
procediment intern. 

 



RP2: conduir partides de ruleta americana i ruleta francesa, segons els reglaments vigents, garantint-ne 
la transparència i a un ritme de treball àgil que permeti el compliment dels estàndards o objectius 
establerts per l'empresa. 

CR2.1 Es llança la bola mirant cap al drap, emprant la mà més propera al cilindre per evitar 
donar l'esquena als clients i s'impulsa amb un lleu moviment dels dits, evitant moure el braç i el 
canell, perquè la seva velocitat permeti donar el mínim de voltes estipulat reglamentàriament. 
CR2.2 S'anuncien amb veu alta i clara el número premiat i les sorts senzilles que li 
corresponen, una vegada que la bola s'hagi detingut en un número, perquè els clients puguin 
conèixer el resultat de les seves apostes. 
CR2.3 S'assenyala el número guanyador a la casella premiada del drap, amb el dolly en el joc 
de ruleta americana i amb el rascle en el joc de ruleta francesa, sense alterar l'ordre ni la 
disposició de les fitxes d’aquest. 
CR2.4 Es retiren les fitxes de les apostes perdedores, manualment o amb ajuda del rascle en 
funció del tipus de ruleta, per a la posterior classificació, i el drap es revisa, verificant que a 
sobre  només hi queden fitxes corresponents a apostes guanyadores. 
CR2.5 Les fitxes retirades es classifiquen, ordenant-les segons siguin de color o de valor i es 
dipositen a la zona de la taula de joc establerta pel procediment intern. 
CR2.6 S'ordenen les fitxes que ocupen posicions guanyadores i es presenten sense desplaçar-
les de la seva posició, pel seu número, color i valor. 
CR2.7 Es condueixen amb agilitat les partides de ruleta francesa i de ruleta americana, de 
manera que les tirades se succeeixin ininterrompudament, i es vigilen de manera exhaustiva, 
per minimitzar els riscos de trampes. 
CR2.8 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el 
desenvolupament del joc al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern.  
CR2.9 S'adopten, d'acord amb el pla de prevenció establert, les mesures relatives a la 
prevenció de riscos físics i psicològics propis del lloc, com ara soroll general, fum de tabac, 
moviments repetitius, postures forçades, treball nocturn i rotació de treball per torns. 
CE2.10 S'adopten les mesures de prevenció relacionades amb la presència de clients 
conflictius, per garantir la seguretat personal. 

 
RP3: pagar premis, de conformitat amb les taules de pagaments dels jocs de la ruleta francesa i de la 
ruleta americana, garantint-ne la transparència, i preparar la tirada següent segons el procediment 
intern i la normativa vigent del joc. 

CR3.1 Es calculen mentalment les fitxes que cal pagar en cada aposta premiada, utilitzant la 
informació de la taula de pagaments de la ruleta americana o de la ruleta francesa corresponent 
a les apostes efectuades pel client. 
CR3.2 Es presenten les fitxes que componen els pagaments de la manera i en el lloc establert 
segons el procediment intern per a cada tipus de ruleta, i s'anuncia l'import total alt i clar, per 
facilitar la comprovació per part del client i del supervisor. 
CR3.3 S'aproximen les fitxes que componen el pagament al client corresponent, manualment o 
amb ajuda del rascle en funció del tipus de ruleta, per facilitar-ne el cobrament. 
CR3.4 S'agraeixen cortesament les fitxes lliurades pels clients com a propina, en nom dels 
empleats, i es dipositen a la caixa destinada per a aquesta finalitat, per procedir posteriorment 
al recompte. 
CR3.5 Es comprova visualment el drap de joc al final de la mà, es verifica que no hi han quedat 
naips a sobre i que es troba en estat òptim per a la mà següent. 
CR3.6 Es comuniquen immediatament les contingències ocorregudes durant el pagament de 
premis al seu superior jeràrquic, complint el procediment intern. 

 
Context professional  
 
Mitjans de producció 
Instal·lacions del casino dedicades als jocs de taula. Material de joc de la ruleta americana i de la ruleta 
francesa, fitxes de valor, fitxes de color, boles, rascles, dolly i classificador automàtica. Taula de joc de 
la ruleta americana i de la ruleta francesa, i els seus materials com ara drap, cilindre T, caixa d'efectiu, 
safata de fitxes i caixa de propines. 
 
Productes i resultats 
Obertura i tancament del torn d'apostes. Revisió d'apostes de clients. Conducció de partides de la ruleta 
americana i de la ruleta francesa segons el reglament de joc. Garantia de la transparència en el joc. 



Pagament de premis del joc de la ruleta americana i de la ruleta francesa. Manteniment del ritme de 
partides d'acord amb els objectius establerts internament. Adopció de mesures de prevenció laboral per 
riscos de l'entorn, pel llançament repetitiu de bola i pel maneig de rascle i fitxes, així com per la 
presència de clients conflictius. 
 
Informació utilitzada o generada 
Reglament autonòmic del joc. Manuals de procediments interns del casino. Instruccions internes. Pla de 
prevenció laboral. 
 
Unitat de competència 6  
 
Denominació: SUPERVISAR EL DESENVOLUPAMENT DE JOCS DE TAULA EN CASINOS  
 
Nivell: 2  
 
Codi: UC1774_2  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització:  
 
RP1: detectar irregularitats en el desenvolupament dels jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer 
sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa, emprant tècniques de supervisió per 
garantir-ne la transparència i l'aplicació dels diferents reglaments de joc. 

CR1.1 Es comproven els materials emprats en els diferents jocs, així com la taula de joc, quant 
al seu estat, nombre i ubicació durant els diferents moments del joc. 
CR1.2 S'observen les apostes per evitar posteriors reclamacions i se supervisen la retirada 
d'apostes i el seu pagament. 
CR1.3 Es comprova visualment el drap de joc, per detectar fitxes situades de forma confusa, i 
s’actua segons el procediment intern. 
CR1.4 Es vigilen exhaustivament les jugades i accions dels clients, per evitar qualsevol intent 
de frau. 
CR1.5 Se supervisa l'activitat del crupier, per garantir la transparència en el joc i el compliment 
íntegre dels diferents reglaments de joc i procediments interns. 
CR1.6 Es detecten les persones que mostrin un comportament sospitós i es comuniquen els 
seus trets antropomòrfics bàsics al departament d'admissió, amb la finalitat de procedir a la 
seva identificació. 
CR1.7 S'adopten, d'acord amb el pla de prevenció establert, les mesures relatives a la 
prevenció de riscos físics i psicològics propis del lloc, com ara soroll general, fum de tabac, 
moviments repetitius, postures forçades, treball nocturn i rotació de treball per torns. 

 
RP2: realitzar les funcions auxiliars a la direcció del joc, en coordinació amb els seus superiors. 

CR2.1 Es compten les fitxes que componen la bestreta de la taula de joc en el moment de 
l’obertura i es comprova la seva coincidència amb l'import escrit en la documentació oficial de la 
taula, i es procedeix a la seva signatura en cas positiu.  
CR2.2 S'anoten les sortides i entrades en la banca, de fitxes i d'efectiu, procedents d'apostes, 
segons el procediment intern, en la documentació corresponent de la taula de joc, i es lliuren al 
seu superior jeràrquic per efectuar el balanç de la taula. 
CR2.3 S'anoten, en cas que sigui necessari, els moviments de fitxes que suposin una quantitat 
important, i segons el procediment intern, en la documentació corresponent, i se n’informa el 
superior jeràrquic. 
CR2.4 Es detecta l'escassetat de fitxes de determinat valor en qualsevol moment del joc i se 
sol·liciten els canvis de fitxes corresponents al superior jeràrquic, es comprova que els canvis 
s'efectuen segons el sol·licitat i se signa el document establert segons el procediment intern. 
CR2.5 Es compten les fitxes que hi ha a la banca en el moment del tancament de la taula de 
joc, en coordinació amb el caixer i el seu superior jeràrquic, i es procedeix a la seva anotació i 
signatura en la documentació oficial de la taula. 

 
RP3: intervenir en les diferents fases del joc, davant qualsevol irregularitat detectada, reclamació d'un 
client, dubte o incidència amb la finalitat de garantir la transparència i legalitat del joc. 



CR3.1 S'ofereix cortesament la informació sol·licitada pels clients sobre el reglament i els 
procediments interns que cal aplicar durant la conducció dels diferents jocs, per tal de projectar 
una imatge segura, professional i de confiança.  
CR3.2 Es produeix immediatament la intervenció del supervisor en tots els casos irregulars 
relacionats amb l'actuació del crupier, de manera verbal i salvaguardant la imatge d'aquest 
davant els clients. 
CR3.3 S'aplica el procediment intern en els casos en què es detectin naips danyats o marcats, i 
es deté el joc únicament pel temps imprescindible perquè el superior immediat n’efectuï la 
substitució. 
CR3.4 Es resolen immediatament les incidències esdevingudes durant el joc, com ara caigudes 
de fitxes i naips, entre altres, segons el que estableix el procediment intern. 
CR3.5 S'atenen immediatament les reclamacions dels clients per pagament de premis o 
jugades dubtoses en els jocs de naips i, en aplicació del procediment intern, es resolen 
recomponent les jugades en cas que sigui necessari i si el joc ho permet. 
CR3.6 Es comuniquen immediatament al superior jeràrquic les reclamacions que excedeixin la 
seva responsabilitat o la solució de les quals no hagi satisfet el client.  
CR3.7 Es realitzen les activitats relatives a la intervenció davant les irregularitats detectades, 
especialment les relacionades amb l'actuació dels clients, adoptant els procediments interns 
que garanteixin la seguretat personal. 

 
Context professional  
 
Mitjans de producció 
Instal·lacions del casino dedicades als jocs de taula. Materials de joc, com ara fitxes, fitxes de color, 
naips, sabot, escartejador o distribuïdor automàtic, cistella, pales, rascles, bola i dolly. Taules de joc, 
com blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta 
francesa i els seus materials, com ara cilindre, drap, T, caixa d'efectiu, safata de fitxes i caixa de 
propines. 
 
Productes i resultats 
Detecció d'irregularitats en el desenvolupament dels jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer 
sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa, per part del crupier o dels clients. 
Aplicació de tècniques de supervisió en el desenvolupament dels diferents jocs. Aplicació de 
reglaments dels jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta 
americana i ruleta francesa. Intervenció i resolució davant qualsevol irregularitat detectada, reclamació 
d'un client, dubte o incidència. Recompte de fitxes en l'obertura de la taula de joc juntament amb els 
responsables de la sala. Recompte de fitxes en el tancament de la taula de joc juntament amb els 
responsables de la sala. Anotació de sortides i entrades de la banca durant el desenvolupament dels 
jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta 
francesa. Adopció de mesures de prevenció laboral per riscos de l'entorn, supervisió realitzada i per 
riscos personals en l'atenció a clients. 
 
Informació utilitzada o generada 
Aplicació de reglaments dels jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i 
banca, ruleta americana i ruleta francesa. Procediments interns del casino. Instruccions dels seus 
superiors. Pla de prevenció laboral. 
 
Unitat de competència 7  
 
Denominació: COMUNICAR-SE AMB DIFERENTS INTERLOCUTORS HABITUALS 
D'ESTABLIMENTS DE JOCS D'ATZAR  
 
Nivell: 1  
 
Codi: UC1768_1  
  
Realitzacions professionals i criteris de realització:  
 
RP1: projectar la imatge de l'empresa en l'atenció i el tracte als clients d'establiments de jocs d'atzar a fi 
d'aconseguir-ne la màxima satisfacció. 



CR1.1 La imatge personal, pel que fa a l'aparença, com ara l'ús de cosmètics, afaitat, pentinat i 
complements, s’ajusta a la que estableixen els protocols interns de l'empresa. 
CR1.2 La presentació davant els interlocutors externs ‒ clients‒ , es fa identificant-se i mostrant 
la imatge corporativa de l'organització. 
CR1.3 L'educació, les fórmules de cortesia i l'amabilitat en el tracte al client s’adeqüen als 
estàndards de qualitat exigits per l'empresa. 
CR1.4 El comportament en públic en el desenvolupament de l'activitat professional s’até a la 
imatge de la companyia, adoptant les normes bàsiques de protocol.  
CR1.5 La postura corporal durant el desenvolupament de les seves funcions s’ajusta al que 
estableix l'empresa en cadascun dels jocs. 
CE1.6 El servei prestat durant tot el procés s’até als estàndards de qualitat establerts per 
l'empresa. 

 
RP2: interactuar amb clients d'establiments de jocs d'atzar, rebent i transmetent informació operativa i 
rutinària d'acord amb els usos i costums socioprofessionals habituals en l'organització. 

CR2.1 Es realitzen la transmissió i recepció d'informació operativa i rutinària amb clients de 
forma presencial amb promptitud i a través d'un tracte cortès cap al client, adoptant els 
protocols de comunicació establerts per l'organització. 
CR2.2 S'integren els comportaments d'escolta atenta i efectiva en la recepció i transmissió de la 
informació, en l'àmbit de la seva competència. 
CR2.3 Se seleccionen i s’utilitzen les pautes de comunicació amb el client, de tipus verbal o 
gestual, d'acord amb el context i la pròpia activitat en l'establiment de jocs d'atzar. 
CR2.4 Es compleixen els objectius de la comunicació amb el client, proporcionant la informació 
en funció de les demandes del client i vinculada al context del joc d'atzar i a la funció exercida 
en el seu desenvolupament. 
CR2.5 Es transmeten els missatges amb claredat i senzillesa, per assegurar-se que 
l’interlocutor els comprèn. 
CR2.6 S'adopten les pautes de comportament i tècniques protocolaritzades d'atenció al públic 
en funció del tipus d'establiment i de la funció exercida. 
CR2.7 S'adapta la comunicació amb els clients a la tipologia d’aquests, al tipus de joc i al tipus 
d'establiment: casino, sala de bingo o sala de joc.  
CR2.8 Es mantenen en tot moment la confidencialitat i la privadesa davant qualsevol demanda 
o atenció prestada a un client, i s’actua sempre amb absoluta discreció. 
CR2.9 S’adrecen les preguntes i/o informacions complementàries requerides pels clients i que 
sobrepassen el seu àmbit d'actuació a les persones establertes dins de l'organització. 

 
RP3: mantenir comunicacions interpersonals efectives amb superiors jeràrquics i altres membres de 
l'establiment de jocs d'atzar, amb la finalitat de ser eficaços en les activitats professionals del seu àmbit 
d'actuació. 

CR3.1Es confirmen la correcció i comprensió del contingut i significat de la comunicació amb 
els membres de l'entorn de treball i/o superiors, com ara recepció d'instruccions de treball, 
transmissió d'informació o altres, aclarint o sol·licitant els aclariments oportuns. 
CR3.2 Se sol·liciten la informació, els aclariments o els recursos necessaris al superior jeràrquic 
o als membres pertinents de l'entorn de treball, davant situacions de dubte o carències, per a 
l'acompliment de la pròpia actuació professional en establiments de jocs d'atzar. 
CR3.3 S'expressen les opinions crítiques pròpies i les discrepàncies, si s’escau, a superiors 
jeràrquics i altres membres de l'establiment de jocs d'atzar, descrivint de forma concreta i 
objectiva el tema a què es refereix, sense desqualificacions verbals o gestuals i sense judicis de 
valor. 
CR3.4 Es reben amb calma i sense reaccions negatives els comentaris d'altres membres de 
l'entorn de treball, identificant les crítiques constructives i valorant, si s’escau, l'oportunitat de 
realitzar canvis o millorar la pròpia actuació. 
CR3.5 Es maximitzen els comportaments calmats, verbals i no verbals, en situacions de 
discrepància i conflicte en l'entorn de treball, i es proposa que es tractin en un context favorable. 
CR3.6 Es requereix la informació sol·licitada i no disponible, o de la que es tenen dubtes, de les 
persones o fonts rellevants dins de l'organització, a través dels procediments i canals interns 
establerts. 
CR3.7 S'integren els comportaments d'escolta atenta i efectiva en la transmissió i recepció de la 
informació, en l'àmbit de la seva competència, tenint en compte aspectes de comunicació 
verbal i no verbal. 



CR3.8 Es transmeten els missatges amb claredat i senzillesa, per assegurar-se que 
l’interlocutor els comprèn. 

 
RP4: atendre i canalitzar, en el marc de la seva responsabilitat, les queixes i reclamacions presentades 
pels clients segons els criteris i procediments establerts per l'empresa, respectant la normativa vigent 
de protecció al consumidor. 

CR4.1 Davant la queixa o reclamació presentades pel client, s'adopta una actitud i un 
comportament positius en previsió d'un agreujament de la situació. 
CR4.2 Davant de queixes o reclamacions relacionades amb el joc, s'adopta una posició segura, 
mostrant interès i presentant possibilitats que facilitin l'acord amb el client, s’adopten els criteris 
establerts per l'empresa i es compleix la normativa vigent en aquest àmbit. 
CR4.3 Es canalitzen al superior jeràrquic la reclamació o la incidència que sobrepassen la 
responsabilitat assignada, amb promptitud i utilitzant el procediment establert per l'empresa. 
CR4.4 S'atenen les reclamacions seguint protocols i complint el procediment establert per 
l'empresa i respectant la normativa vigent de protecció al consumidor. 
CR4.5 Es realitzen les activitats relatives a l'atenció a clients en cas de queixes i reclamacions, 
adoptant els procediments interns que garanteixin la seguretat personal. 

 
Context professional  
 
Mitjans de producció 
Establiments de jocs d'atzar: casinos, sales de bingo i sales de joc. Uniformes i acreditació personal. 
Materials propis de l'activitat. 
 
Productes i resultats 
Projecció protocolaritzada de la imatge de l'establiment en el tracte al client. Aplicació de fórmules de 
cortesia, pautes de comportament i tècniques de comunicació protocol·làries en aquest tipus 
d'establiments. Manteniment d’una postura corporal d’acord amb la funció exercida i amb el que 
estableix l'organització. Compliment d'estàndards de qualitat en el servei establerts per l'organització. 
Transmissió i recepció d'informació operativa i rutinària amb clients. Respecte de la confidencialitat i 
privadesa del client. Comunicació efectiva amb superiors i altres membres de l'establiment en cas de 
conflicte laboral. Comunicació a superiors d'incidències i queixes que sobrepassin la responsabilitat 
assignada i sol·licitud d'informació i instruccions. Atenció protocol·lària de les reclamacions i queixes de 
clients. Aplicació de mesures de prevenció que garanteixin la seguretat personal en cas de queixes i 
reclamacions de clients. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals d'imatge corporativa de l'establiment. Normativa de protecció al consumidor. Informació sobre 
tècniques de comunicació protocolaritzades en l'organització. Estàndards de qualitat en el servei propis 
de l'organització. Organigrames i representació gràfica de fluxos de comunicació en l'establiment. 
Documentació habitual en la comunicació amb superiors jeràrquics i altres membres de l'establiment. 
Mesures de prevenció que garanteixin la seguretat personal davant clients. 
 

III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: OPERACIONS COMPLEMENTÀRIES A LA CONDUCCIÓ DE JOCS DE TAULA EN 
CASINOS 
 
Codi: MF1769_2  
 
Nivell de qualificació professional: 2  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1769_2 Realitzar operacions complementàries a la conducció de jocs de taula en casinos 
 
Durada: 120 hores  
 



 
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: OPERACIONS DE MANEIG DE NAIPS, FITXES I EFECTIU A LES TAULES DE JOC 
EN CASINOS 
 
Codi: UF1650  
 
Durada: 80 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3 i amb l’RP2 pel que fa al 
maneig de naips. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: conèixer l'organització departamental i funcional en casinos. 

CE1.1 Exposar els diferents apartats dels reglaments de joc referits al maneig de naips, fitxes i 
efectiu a les taules de joc en casinos. 
CE1.2 Explicar els diferents models d'organització de casinos i les seves relacions 
departamentals. 
CE1.3 Identificar el personal de sala de casinos i reconèixer les competències bàsiques de 
cadascú. 
CE1.4 Identificar la terminologia de jocs d'atzar en casinos. 

 
C2: aplicar les tècniques més habituals de maneig de naips a les taules de joc en casinos. 

CE2.1 Explicar les tècniques d’escartejar més habituals en els jocs de naips en casinos. 
CE2.2 En un cas pràctic de preparació de baralles, cal utilitzar un escartejador o distribuïdor 
automàtic i un sabot de conformitat amb les seves instruccions d'ús. 
CE2.3 En un cas pràctic d'aplicació d'un procediment d'utilització del sabot i complint la 
normativa vigent, cal: 

– Introduir-hi els naips evitant que se’n vegi la puntuació. 
– Extreure els naips d'un en un. 

CE2.4 Argumentar la importància de manejar els naips davant el client amb la major seguretat i 
transparència, i explicar les conseqüències de no fer-ho.  
CE2.5 Explicar les accions conduents a la transparència en el joc, per eliminar o minimitzar 
qualsevol factor de risc a l’hora d’exposar, donar la volta, barrejar, agrupar i escapçar baralles 
de naips. 
CE2.6 Explicar els riscos personals derivats del maneig de naips, relatius a moviments 
repetitius i postures forçades, així com les mesures que s’han d’adoptar per prevenir-los. 

 
C3: aplicar les tècniques més habituals de maneig de fitxes a les taules de joc en casinos. 

CE3.1 Explicar les tècniques més habituals per escapçar, empènyer, tabular i classificar les 
fitxes. 
CE3.2 Identificar els diferents tipus de fitxes segons criteris de valor i/o color en relació amb els 
diferents jocs en què s'utilitzen. 
CE3.3 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de canvi d'efectiu per fitxes i complint 
la normativa vigent, cal: 

– Sol·licitar informació del client sobre el canvi, utilitzant les formes més habituals i 
presents en el reglament. 

– Anunciar verbalment de forma clara y audible la petició de canvi. 
– Trobar el contravalor exacte en fitxes de l'efectiu dipositat per suposats clients, sense 

utilitzar mitjans tecnològics ni manuals, depenent del valor de les fitxes i de l'aposta 
mínima de la taula. 

– Exposar les fitxes i l’efectiu aplicant-hi les tècniques més habituals d'exposició. 
CE3.4 Argumentar la importància del maneig de les fitxes a la vista del client, amb la seguretat i 
transparència requerides, i explicar les conseqüències derivades d'una manipulació incorrecta. 
CE3.5 Explicar els riscos personals derivats del maneig de fitxes, relatius a moviments 
repetitius i postures forçades, així com les mesures que s’han d’adoptar per prevenir-los. 

 



 
 
Continguts 
 
1. Organització departamental i funcional en casinos 

– Caracterització i diferents models d’organització de casinos: 
 Direcció 
 Sotsdirecció 
 Recepció 
 Caixes 
 Professionals del joc  

– Estructuració i relacions departamentals dels casinos: 
 Departament d'admissió 
 Departament de caixa 
 Departament de seguretat 
 Departament de joc 

– Circuits d'informació i documents interns que es generen en l'àmbit de les taules de joc 
dels casinos: 

 Documents de registre de canvis amb caixa 
 Documents de control de taules 

– Competències bàsiques dels professionals de sala de casinos: 
 Crupier: 

 Distribució del joc 

 Desenvolupament de la partida 

 Retirada d'apostes perdedores 

 Pagament d'apostes guanyadores 
 Cap de taula: 

 Supervisió del desenvolupament perfecte de les partides 

 Supervisió del treball del crupier 
 Cap de sala: 

 Distribució als crupiers i caps de taula en els respectius llocs de treball. 

 Control d'incidències 

 Informació a la direcció dels resultats de les taules de joc 
– Terminologia de jocs d'atzar. 
– Normatives sobre autorització i classificació d'establiments de jocs d'atzar: 

 Llei de joc 
 Reglament de joc  

 
2. Maneig de naips en les operacions auxiliars dels jocs de casinos 

– Tècniques d’escartejar: 
 Escartejar manualment 
 Escartejar automàticament 

– Tècniques de repartir: 
 Repartir manualment 
 Repartir amb sabot 
 Repartir amb distribuïdor automàtic 

– Utilització del distribuïdor automàtic. 
– Utilització del sabot. 
– Normativa vigent relacionada amb exposar, donar la volta, barrejar, escartejar i 

escapçar baralles de naips: 
 Llei de joc 
 Reglament de joc 

– Factors de risc físic en el maneig de naips: 
 Factors posturals 
 Moviments repetitius  

 
3. Maneig de fitxes i efectiu en les operacions auxiliars dels jocs de casino 

– Característiques de les diferents fitxes: 
 Fitxes de valor: 

 Fitxes americanes 



 Fitxes franceses 

 Valors més habituals 
 Fitxes de color 

 
– Tècniques de maneig de fitxes: 

 Classificar 
 Tabular 
 Escapçar: 

 Escapçaments aeris 

 Escapçaments d’empenyiment 
 Afaitar fitxes 
 Empènyer fitxes 
 Estendre fitxes 
 Llançar fitxes 

– Tècniques de maneig de bitllets: 
 Tècniques d'exposició de bitllets 
 Recollida i emmagatzematge 

– Aplicació de taules de conversió i regles en les operacions auxiliars dels jocs: 
 Taules de conversió dels principals valors de fitxes de valor 
 Taules de conversió de diners als principals valors de fitxes 
 Regles mnemotècniques aplicades a l'aprenentatge de les taules de conversió 

– Factors de risc físic en el maneig de fitxes i efectiu i per la presència de clients 
conflictius: 

 Factors posturals 
 Moviments repetitius  

 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: OPERACIONS D'OBERTURA I TANCAMENT DE TAULES EN CASINOS  
 
Codi: UF1651  
 
Durada: 40 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, amb l’RP4 i amb l’RP2 
pel que fa als procediments d'obertura i tancament de taules. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: identificar els procediments d'obertura i tancament de taules de joc a partir dels diferents manuals i 
reglaments dels jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta 
americana i ruleta francesa.  

CE1.1 Exposar els diferents apartats dels reglaments de joc referits a l'obertura i tancament de 
taules dels jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta 
americana i ruleta francesa. 
CE1.2 Explicar els procediments d'obertura i tancament de taules de joc amb les funcions 
específiques en relació amb el personal que els exerceix. 
CE1.3 Descriure la documentació oficial de les taules de joc utilitzada en l'obertura i tancament 
de les taules i explicar-ne l’ús. 
CE1.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de tancament de taula i complint la 
normativa vigent, cal: 

– Agrupar els bitllets en funció del seu valor. 
– Estendre'ls segons el criteri establert. 
– Recomptar-los i manifestar el seu valor exacte sense utilitzar mitjans tecnològics. 

CE1.5 Descriure el nombre i les condicions d'ús requerides per als equips i materials que s’han 
d’utilitzar en els jocs de blackjack, pòquer amb descart i sense descart, punt i banca, ruleta 
americana i ruleta francesa. 
CE1.6 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment d'obertura i tancament de taules de 
joc i complint la normativa vigent, cal: 



– Detectar els factors de risc físics en el lloc, derivats dels sorolls originats per les 
màquines de joc, mobiliari inadequat, il·luminació deficient o excessiva, temperatura, 
ventilació i climatització inadequades i utilització de materials i equips. 

– Detectar els riscos per a la seguretat personal davant la presència de clients conflictius 
i relacionar-los amb l'actuació que els minimitzi. 

– Detectar els factors de risc pels canvis de cicles circadiaris: desfasament dels ritmes 
biològics, canvis d'hàbits alimentaris, pertorbacions en la vida social i familiar i 
alteracions del son, entre altres. 

– Suggerir mesures correctores per evitar o minimitzar els riscos laborals detectats. 
 
C2: aplicar les tècniques de maneig de fitxes i efectiu més habituals d'acord amb els procediments i la 
normativa d'obertura i tancament de taules. 

CE2.1 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment d'obertura i tancament de taules de 
joc i complint la normativa vigent, cal: 

– Aplicar les tècniques més habituals d'exposició i recollida de fitxes. 
– Aplicar les taules de conversió dels principals valors de fitxes, en operacions de 

recompte, trobant la quantitat, el valor i l’import total, sense utilitzar mitjans tecnològics 
ni manuals. 

– Aplicar les tècniques més habituals d'exposició, recompte i recollida de bitllets. 
CE2.2 Identificar l'ordre d'emmagatzematge de fitxes més habituals en el seu compartiment de 
la taula de joc, en funció dels diferents jocs. 

 
C3: aplicar les tècniques més habituals d'exposar, donar la volta, barrejar, agrupar i ordenar naips en 
l'obertura i el tancament de taules de joc. 

CE3.1 Relacionar el nombre de naips i baralles amb els jocs de blackjack, pòquer sense 
descart, pòquer amb descart i punt i banca. 
CE3.2 Explicar l'ordre de fàbrica més habitual que presenten les baralles de naips i argumentar 
la importància i la necessitat de mantenir-lo en l'exposició realitzada en l'obertura de la taula, i 
explicar les condicions de no fer-ho.  
CE3.3 Explicar la normativa vigent i els procediments més habituals relacionats amb la 
preparació de la baralla en cadascun dels jocs i justificar-ne l’existència. 
CE3.4 En un cas pràctic de preparació de baralles per a diferents jocs de naips, cal exposar-los, 
donar-los la volta, barrejar-los i agrupar-los, segons els procediments més habituals, el 
reglament de joc i a la velocitat que estableix el supòsit. 

 
Continguts 
 
1. Procediments d'obertura i tancament de taules de jocs d'atzar 

– Personal implicat i les seves funcions: 
 Crupier: 

 Exposar les fitxes i l'efectiu per recomptar-los posteriorment. 
 Cap de taula: 

 Comprovar el recompte de fitxes i efectiu. 

 Signar el llibre oficial. 
 Caixer: 

 Comprovar el recompte de fitxes i efectiu. 

 Anotar els resultats en el llibre oficial d'obertura i tancament de taules. 

 Signar el llibre oficial. 

 Traslladar les fitxes i l'efectiu al departament de caixa. 
 Director o sotsdirector: 

 Comprovar el recompte de fitxes i efectiu. 

 Comprovar que coincideixen els resultats del caixer i el cap de taula. 

 Signar el llibre oficial. 
– Documentació oficial: 

 Llibre d'obertura i tancament de taules. 
– Nombre i condicions d'ús de l'equipament i material de les taules de joc: 

 Cilindre 
 Drap 
 T 
 Caixa d'efectiu 



 Caixa de propines 
 Safata de fitxes 
 Marcador o espiga 
 Fitxes de valor 
 Fitxes de color 
 Naips 
 Sabot 
 Distribuïdor automàtic 
 Pales 
 Rascles 
 Boles 
 Dolly 

– Factors de risc físic en el maneig de fitxes i efectiu en els procediments d'obertura i 
tancament de taules: 

 Factors posturals 
 Moviments repetitius  

 
2. Organització de fitxes i efectiu en les operacions d'obertura i tancament de taules 

– Exposició de fitxes: 
 Agrupació per valor 
 Agrupació per piles 
 Agrupació per pics 

– Extensió de fitxes: 
 Exposició de bitllets 
 Agrupació per valor 
 Extensió 
 Ordre 

– Recollida i emmagatzematge de fitxes i bitllets.  
 
3. Preparació de baralles de naips en l'obertura i tancament de taules de joc 

– Comprovar el bon estat dels naips i procediment en cas de detectar-hi anomalies. 
 Revisar els naips per les dues cares 
 Comunicar en cas d'anomalia a l'immediat superior 
 Canviar la baralla en cas que sigui necessari  

– Exposar en forma de ventall segons el joc i els seus procediments més habituals. 
– Donar la volta al ventall o ventalls de naips. 
– Barrejar naips: 

 Prebarrejar 
 Agrupar 
 Escartejar 

– Escapçar la baralla segons el joc. 
– Identificar els tipus de baralles de naip: 

 Baralla anglesa 
 Baralla francesa 

– Comprovar el nombre de baralles de naips que cal emprar depenent del joc. 

– Ordenar els naips de la baralla per colls i índex.  
 
Orientacions metodològiques  
 
Per accedir a la unitat formativa 2, s’ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Seran els que estableix l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la família 
professional que acompanya aquest annex. 
 
 
 
 
 



MÒDUL FORMATIU 2  
 
Denominació: CONDUCCIÓ DEL JOC DE BLACKJACK  
 
Codi: MF1770_2  
 
Nivell de qualificació professional: 2  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1770_2 Conduir el joc del blackjack.  
 
Durada: 80 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: aplicar el procediment d'admissió d'apostes en el joc de blackjack, adoptant els límits mínims 
proporcionats i els màxims establerts en el reglament de joc corresponent. 

CE1.1 Explicar el reglament de joc de blackjack pel que fa al procediment d'admissió d'apostes i 
als límits mínims i màxims d’aquestes. 
CE1.2 Argumentar l'obligatorietat de l'existència i la quantia dels límits mínims i màxims en les 
apostes en el joc de blackjack. 
CE1.3 Identificar, en una taula de joc de blackjack, les zones i caselles destinades als clients, al 
crupier i a les apostes. 
CE1.4 Descriure els procediments més habituals relacionats amb el termini d'apostes de 
blackjack en els casos en els quals el reglament de joc no reguli i en els casos en els quals hi 
hagi regulació. 
CE1.5 Identificar el personal implicat en el procés d'admissió d'apostes, en relació amb les 
accions que realitza cadascú durant aquest. 
CE1.6 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de joc de blackjack i 
complint la normativa vigent, cal: 

– Comunicar verbalment l'inici i el final del període d'apostes segons les instruccions 
rebudes sobre aquest tema. 

– Comprovar amb rapidesa que les apostes es troben dins del límit mínim proporcionat 
en el supòsit i el màxim establert pel reglament de joc. 

– Informar un client de la invalidesa de la seva aposta i explicar-li els límits mínims i 
màxims que ha de complir d'acord amb les pautes establertes. 

 
C2: aplicar el reglament de joc de blackjack i els procediments més habituals en relació amb la 
conducció de partides. 

CE2.1 Explicar el reglament de joc de blackjack pel que fa als diferents moments del joc. 
CE2.2 Identificar, en una taula de joc de blackjack, els llocs corresponents al sabot, al 
repartiment de naips i a la cistella. 
CE2.3 Descriure els procediments més habituals relacionats amb la conducció del joc de 
blackjack en els casos en els quals el reglament de joc no reguli i en els casos en els quals hi 
hagi regulació. 
CE2.4 Explicar l'ús del sabot i argumentar les seves funcions en el joc del blackjack. 
CE2.5 Identificar el valor de cada naip en el joc de blackjack en funció de les diferents 
combinacions que l’afecten. 
CE2.6 Identificar el personal implicat en el procés de conducció del joc de blackjack en relació 
amb les accions que realitza cadascú durant aquest.  
CE2.7 Argumentar la importància de conduir les partides de blackjack amb la major agilitat, 
seguretat i transparència, i explicar les conseqüències de no fer-ho. 
CE2.8 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció del joc de blackjack i 
complint la normativa vigent, cal: 

– Sumar la puntuació dels naips adoptant tècniques de càlcul i enunciar l'import exacte. 
– Determinar, a la vista de les puntuacions de clients i banca, la jugada guanyadora o 

perdedora. 
– Complir en tot moment el reglament del joc i les instruccions rebudes. 

– Conduir el joc amb l'agilitat, seguretat i transparència requerides.  



CE2.9 Explicar el procediment i identificar el personal implicat i les seves accions, en el cas de 
detectar naips danyats durant el joc. 
CE2.10 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de partides de 
blackjack i complint la normativa vigent, cal: 

– Detectar els factors de risc físics en el lloc, relatius als sorolls originats per les 
màquines de joc, mobiliari inadequat, il·luminació deficient o excessiva, temperatura, 
ventilació i climatització inadequades i rapidesa en la successió de partides davant 
l'afluència en hores punta. 

– Detectar els riscos per a la seguretat personal davant la presència de clients conflictius 
i relacionar-los amb l'actuació que els minimitzi. 

– Detectar els factors de risc pels canvis de cicles circadiaris: desfasament dels ritmes 
biològics, canvis d'hàbits alimentaris, pertorbacions en la vida social i familiar i 
alteracions del son, entre altres. 

– Suggerir mesures correctores per evitar o minimitzar els riscos laborals detectats. 
 
C3: aplicar el procediment de pagament de premis, utilitzant la taula de pagaments corresponent al joc 
del blackjack en funció de l'aposta i complint la normativa vigent. 

CE3.1 Explicar el reglament de joc de blackjack pel que fa al pagament de premis a clients. 
CE3.2 Identificar, en el drap d'una taula del joc de blackjack, les zones destinades al pagament 
de premis per apostes guanyadores. 
CE3.3 Identificar el personal implicat en el pagament de premis per apostes guanyadores, amb 
les funcions que realitza cadascú durant aquest i les seves responsabilitats. 
CE3.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de pagament de premis a un client en 
el joc del blackjack i complint la normativa vigent, cal: 

– Aplicar la taula de pagaments corresponent. 
– Calcular, emprant tècniques de càlcul, el premi corresponent a diverses apostes 

guanyadores enunciant amb rapidesa l'import exacte. 
 

C4: aplicar les tècniques de maneig de naips i fitxes durant el desenvolupament del joc de blackjack, 
complint la normativa vigent. 

CE4.1 Especificar les tècniques més habituals de maneig de naips i fitxes, i relacionar-les amb 
la transparència del joc. 
CE4.2 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de repartiment de naips entre els 
clients del joc de blackjack i complint la normativa vigent, cal: 

– Extreure els naips del sabot de forma individual, amb agilitat, seguretat i transparència. 
– Repartir els naips extrets entre les caselles del drap de la taula de joc que disposin 

d’aposta. 
CE4.3 Identificar, en una taula de joc de blackjack, els llocs on s’han de retirar les fitxes de les 
apostes perdedores i els naips emprats una vegada jugada la mà. 
CE4.4 Argumentar el procés de retirada ordenada de naips del client i de la banca i la seva 
col·locació determinada a la cistella, des del punt de vista de possibles reclamacions i les 
conseqüències de no fer-ho. 
CE4.5 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de final de jugada, cal retirar de 
manera ordenada els naips i col·locar-los en el mateix ordre a la cistella, complint la normativa 
vigent. 
CE4.6 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de reclamació per una jugada, cal 
mostrar els naips de la cistella i explicar el resultat de la jugada, complint la normativa vigent. 
CE4.7 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de joc de blackjack i complint la 
normativa vigent, cal: 

– Retirar les fitxes del drap, tant les apostes perdedores com les propines, i col·locar-les 
a la safata de fitxes i a la caixa de propines. 

– Presentar les fitxes corresponents a un premi de manera diferenciada de l'aposta del 
client. 

CE4.8 Explicar els riscos personals derivats del maneig de naips i fitxes, relatius a moviments 
repetitius i postures forçades, així com les mesures que s’han d’adoptar per prevenir-los. 

 
 
 
 
 



Continguts 
 
1. Admissió d'apostes en el joc de blackjack 

– Zones de la taula de joc destinades a clients i crupier 
– Personal implicat i les seves funcions: 

 Crupier: 

 Admissió d'apostes  
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment d'admissió d'apostes 
– Anomalies durant les apostes i procediments associats: 

 Apostes mal col·locades i la seva correcció 
 Apostes de valor superior al màxim permès i la seva correcció 
 Apostes de valor inferior al mínim permès i la seva correcció 

– Procediments més habituals referits a l'anunci de l'inici de les apostes i informació de 
mínims i màxims: 

 Utilització de les paraules “facin joc” i “no hi van més apostes”  
 Moviment de la mà dreta sobre el drap 

– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa a apostes: 
 Establiment de límits d'apostes 
 Establiment de límits de clients 
 Raons de la seva existència  

 
2. Conducció del joc de blackjack 

– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa a la conducció del joc de blackjack. 
– Organització de l'equipament i material: 

 Ubicació i ús del sabot 
 Ubicació i ús del distribuïdor automàtic 
 Ubicació i ordre de les fitxes 
 Ubicació de l'efectiu 
 Ubicació de la propina 

– Puntuació o valor dels naips de la baralla. 
– Puntuació dels naips en funció de diferents combinacions. 
– Personal implicat i les seves funcions: 

 Crupier: 

 Conducció del joc 
 Cap de taula: 

 Supervisió del desenvolupament del joc 
– Tècniques de maneig de naips durant la conducció del joc de blackjack: 

 Extracció de naips del sabot segons tècnica de la mà esquerra. 
 Repartiment de naips inicials segons tècnica de la mà dreta: 

 Repartiment a les diferents caselles 

 Ubicació a les diferents caselles 

 Exposició en escala 
 Repartiment de naips addicionals i ubicació respecte dels inicials. 
 Normes d'extracció de naips per a la banca: 

 Repartiment de naips que sumin 17 o més 
 Recollida de naips segons el seu ordre. 
 Forma de trasllat de naips a la cistella: 

 Trasllat de naips de clients 

 Trasllat de naips de la banca 
 Procediment en cas de recomposició de la jugada. 
 Procediments més habituals referits a la conducció: 

 Repartiment de naips inicials a les diferents caselles 

 Repartiment de naips addicionals sol·licitats pels clients 

 Repartiment de naips a la banca 
 Anomalies durant la conducció i procediments associats: 

 Extracció de naips de més per error i la seva correcció 

 Extracció de naips descoberts per error i la seva correcció 

 Detecció del mal estat d'algun dels naips i la seva correcció 



 Adaptació dels temps de treball a la complexitat de la partida.  
– Prevenció de riscos laborals en la conducció de partides de blackjack: 

 Factors de risc físics procedents de l'entorn. 
 Factors de risc físics procedents del maneig de naips i fitxes. 
 Factors de risc psicològics procedents de les condicions de treball. 
 Prevenció laboral davant la presència de clients conflictius. 

 
3. Pagament de premis en blackjack 

– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa al pagament de premis en el joc de 
blackjack. 

– Personal implicat i les seves funcions: 
 Crupier: 

 Retirada d'apostes perdedores 

 Pagament d'apostes guanyadores 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment de pagament de premis 
– Caselles de pagament de premis. 
– Tipus de pagaments en blackjack: 

 Pagaments a la par 
 Pagaments i taula de pagaments de blackjack 
 Pagaments d'apostes a l’assegurança 

– Tècniques bàsiques i estratègies per a la multiplicació. 
– Tècniques de pagament ràpid d'apostes: 

 Pagament i recollida d'apostes amb fitxes del mateix valor 
 Pagament i recollida d'apostes amb fitxes de diferent valor 
 Picat de fitxes de la banca 
 Pagament pel total 
 Reducció d'apostes en el pagament 

– Procediments d'emmagatzematge per ordenar fitxes d'apostes en la banca: 
 Ordre segons valor 
 Ordre de major a menor  

 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Seran els que estableix l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la família 
professional que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 3  
 
Denominació: CONDUCCIÓ DELS JOCS DE PÒQUER AMB DESCART I PÒQUER SENSE 
DESCART  
 
Codi: MF1771_2  
 
Nivell de qualificació professional: 2  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1771_2 Conduir els jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart. 
 
Durada: 60 hores  
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: aplicar el procediment d'admissió d'apostes en els jocs de pòquer amb descart i pòquer sense 
descart, adoptant els límits mínims proporcionats i els màxims establerts en el reglament de joc 
corresponent. 

CE1.1 Explicar el reglament dels jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart pel que fa 
al procediment d'admissió d'apostes i als límits mínims i màxims d’aquestes. 



CE1.2 Argumentar la importància, la necessitat i la quantia dels límits mínims i màxims en les 
apostes en els jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart i les conseqüències de no 
fer-ho. 
CE1.3 Identificar, en les taules dels jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart, les 
zones destinades als clients i al crupier, així com les caselles corresponents als clients i a la 
banca, i assenyalar-ne les diferències amb altres taules de joc de naips. 
CE1.4 Descriure els procediments més habituals relacionats amb el termini d'apostes de pòquer 
amb descart i pòquer sense descart en els casos en els quals el reglament de joc no reguli i en 
els quals hi hagi regulació. 
CE1.5 Identificar el personal implicat en el procés d'admissió d'apostes en els jocs de pòquer 
amb descart i pòquer sense descart, en relació amb les accions que realitza cadascú durant 
aquest. 
CE1.6 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció dels jocs de pòquer amb 
descart i pòquer sense descart i complint la normativa vigent, cal: 

– Comunicar verbalment l'inici i el final del període d'apostes segons les instruccions 
rebudes sobre aquest tema i les pautes de tracte amb clients. 

– Comprovar amb rapidesa i exactitud que les apostes es troben dins del límit mínim 
proporcionat en el supòsit i el màxim establert pel reglament de joc. 

– Informar un client de la invalidesa de la seva aposta i explicar-li els límits mínims i 
màxims que ha de complir, d'acord amb pautes específiques de tracte amb clients. 

 
C2: aplicar el reglament dels jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart i els procediments 
més habituals en relació amb la conducció de partides. 

CE2.1 Explicar el reglament dels jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart pel que fa 
als diferents moments dels jocs. 
CE2.2 Identificar les accions que diferencien el pòquer amb descart i el pòquer sense descart. 
CE2.3 Identificar, en taules de joc de pòquer amb descart i pòquer sense descart, els llocs 
corresponents a la cistella, les caselles de repartiment de naips i l'ordre de repartiment de naips 
en aquestes. 
CE2.4 Descriure els procediments més habituals relacionats amb la conducció dels jocs de 
pòquer amb descart i pòquer sense descart en els casos en els quals el reglament de joc no 
reguli i en els quals hi hagi regulació. 
CE2.5 Explicar el valor de cada naip en els jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart i 
la preponderància de les diferents combinacions, ja siguin mínima, parelles, dobles parelles, 
trios, escales, colors, full, pòquers, escales de color o escales reials. 
CE2.6 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de comparació de combinacions de 
naips, cal determinar, utilitzant l'escala de valor del pòquer i complint la normativa vigent, la 
jugada guanyadora. 
CE2.7 Identificar el personal implicat en el procés de conducció dels jocs de pòquer amb 
descart i pòquer sense descart, en relació amb les accions que realitza cadascú durant aquest. 
CE2.8 Argumentar la importància de conduir les partides de pòquer amb descart i pòquer sense 
descart amb la major agilitat, seguretat i transparència, i explicar les conseqüències de no fer-
ho. 
CE2.9 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de joc de pòquer amb 
descart, cal dur a terme la partida, des de l'acceptació de l'aposta inicial, fins a la determinació 
de la jugada guanyadora, adoptant el reglament de joc i les instruccions rebudes. 
CE2.10 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de joc de pòquer sense 
descart, cal dur a terme la partida, des de l'acceptació de l'aposta inicial, fins a la determinació 
de la jugada guanyadora, adoptant el reglament de joc i les instruccions rebudes. 
CE2.11 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de partides de pòquer 
amb descart i pòquer sense descart i complint la normativa vigent, cal: 

– Detectar els factors de risc físics en el lloc, relatius als sorolls originats per les 
màquines de joc, mobiliari inadequat, il·luminació deficient o excessiva, temperatura, 
ventilació i climatització inadequades i rapidesa en la successió de partides davant 
l'afluència en hores punta. 

– Detectar els riscos per a la seguretat personal davant la presència de clients conflictius 
i relacionar-los amb l'actuació que els minimitzi. 

– Detectar els factors de risc pels canvis de cicles circadiaris: desfasament dels ritmes 
biològics, canvis d'hàbits alimentaris, pertorbacions en la vida social i familiar i 
alteracions del son, entre altres. 



– Suggerir mesures correctores per evitar o minimitzar els riscos laborals detectats. 
 
C3: aplicar el procediment de pagament de premis, utilitzant la taula de pagaments corresponent al 
pòquer amb descart i pòquer sense descart, complint la normativa vigent. 

CE3.1 Explicar el reglament de joc del pòquer amb descart i el pòquer sense descart pel que fa 
al pagament de premis a clients. 
CE3.2 Identificar, en una taula de pòquer amb descart i pòquer sense descart, les zones 
destinades al pagament de premis per apostes guanyadores. 
CE3.3 Identificar el personal implicat en el pagament de premis per apostes guanyadores, en 
relació amb les accions que realitza cadascú durant aquest.  
CE3.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de pagament de premis a un client i 
complint la normativa, cal: 

– Aplicar la taula de pagaments dels jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart. 
– Calcular, emprant tècniques de càlcul, el premi corresponent a diverses apostes 

guanyadores, i enunciar-ne l’import amb rapidesa i exactitud. 
– Presentar les fitxes corresponents al premi de manera diferenciada de l'aposta del 

client. 
 

C4: aplicar les tècniques de maneig de naips i fitxes durant el desenvolupament dels jocs de pòquer 
amb descart i pòquer sense descart, complint la normativa vigent. 

CE4.1 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment, cal repartir els naips entre les 
caselles que disposin d’aposta i la casella de la banca, segons l'ordre, el número i la forma que 
estableix el reglament, amb agilitat, seguretat i transparència. 
CE4.2 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment i complint la normativa, cal retirar els 
naips a la cistella, els descartats pel client sense descobrir, i verificar el número dels 
corresponents a apostes perdedores.  
CE4.3 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment i complint la normativa, cal descobrir 
els naips dels clients amb una sola mà i en l'ordre establert en el reglament de joc. 
CE4.4 Identificar, en una taula de joc de pòquer amb descart, els llocs on s’han de retirar les 
fitxes de les apostes perdedores i els naips emprats una vegada jugada la mà. 
CE4.5 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de final de jugada i complint la 
normativa, cal retirar les fitxes del drap, tant les apostes perdedores com les propines, i 
col·locar-les en el dipòsit corresponent de la taula de joc. 
CE4.6 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de final de jugada i complint la 
normativa, cal retirar manualment i ordenadament els naips i col·locar-los en el mateix ordre a la 
cistella. 
CE4.7 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de reclamació per una jugada i 
complint la normativa, cal mostrar els naips de la cistella i explicar el resultat de la jugada de 
manera que el client el comprengui. 
CE4.8 Explicar els riscos personals derivats del maneig de naips i fitxes, relatius a moviments 
repetitius i postures forçades, així com les mesures que s’han d’adoptar per prevenir-los. 

 
Continguts 
 
1. Admissió d'apostes en els jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart 

– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa a apostes en els jocs de pòquer amb 
descart i pòquer sense descart 

 Establiment de límit d'apostes 
 Establiment de límit de clients 
 Raons de la seva existència 

– Zones destinades a clients i a crupier. 
– Personal implicat i les seves funcions: 

 Crupier: 

 Admissió d'apostes 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment d'admissió d'apostes 
– Procediments més habituals referits a l'anunci de l'inici de les apostes i informació de 

mínims i màxims: 
 Utilització de les paraules “facin joc” i “no hi van més apostes” 
 Moviment de la mà dreta sobre el drap 



– Anomalies durant les apostes i procediments associats: 
 Apostes mal col·locades i la seva correcció 
 Apostes de valor superior al màxim permès i la seva correcció 
 Apostes de valor inferior al mínim permès i la seva correcció  

 
2. Conducció dels jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart 

– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa a la conducció dels jocs de pòquer amb 
descart i pòquer sense descart. 

– Personal implicat i les seves funcions: 
 Crupier: 

 Conducció del joc 
 Cap de taula: 

 Supervisió del desenvolupament del joc 
– Característiques de l'equipament i material: 

 Ubicació i ús del distribuïdor automàtic 
 Ubicació de les fitxes 
 Ubicació dels naips 
 Ubicació de l'efectiu 
 Ubicació de la propina 

– Puntuació o valor dels naips de la baralla. 
– Extracció de naips del distribuïdor automàtic. 
– Repartiment de naips inicials a les diferents caselles: 

 Ubicació 
 Exposició 

– Repartiment de naip addicional en cas de pòquer amb descart: 
 Ubicació 

– Normes d'exposició de naips per a la banca: 
 Exposició ordenada de menor a major  
 Separació dels naips que componen la jugada de la banca 
 Recollida de naips segons el seu ordre 
 Trasllat de naips a la cistella 

– Procediment en cas de recomposició de la jugada. 
– Procediments més habituals referits a la conducció dels jocs de pòquer amb descart i 

pòquer sense descart: 
 Repartiment de naips inicials a les diferents caselles de clients i de la banca 
 Repartiment de naips addicionals en cas de pòquer amb descart 
 Exposició de la jugada de la banca 

– Anomalies durant la conducció i procediments associats: 
 Repartiment de naips de més per error i la seva correcció 
 Repartiment de naips descoberts per error i la seva correcció 
 Detecció del mal estat d'algun dels naips i la seva correcció 

– Adaptació dels temps de treball a la complexitat de la partida. 
– Prevenció de riscos laborals en la conducció de partides de pòquer amb descart i 

pòquer sense descart: 
 Factors de risc físics procedents de l'entorn 
 Factors de risc físics procedents del maneig de fitxes i naips 
 Factors de risc psicològics procedents de les condicions de treball 
 Prevenció laboral davant la presència de clients conflictius  

 
3. Pagament de premis en pòquer amb descart i pòquer sense descart 

– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa al pagament de premis en els jocs de 
pòquer amb descart i pòquer sense descart. 

– Personal implicat i les seves funcions: 
 Crupier: 

 Retirada d'apostes perdedores 

 Pagament d'apostes guanyadores 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment de pagament 
– Caselles de pagament de premis. 
– Tipus de pagaments en els jocs de pòquer amb descart i pòquer sense descart: 



 Pagament a la par 
 Pagament i taula de pagaments de pòquer amb descart i pòquer sense descart 

– Tècniques bàsiques i estratègies per a la multiplicació: 
 Memorització de taules  

– Tècniques de pagament ràpid d'apostes: 
 Pagament i recollida d'apostes amb fitxes del mateix valor 
 Pagament i recollida d'apostes amb fitxes de diferent valor 
 Picat de fitxes de la banca 
 Pagaments pel total 
 Reducció d'apostes en el pagament 

– Procediments d'emmagatzematge per ordenar fitxes d'apostes en la banca: 
 Ordre segons valor 
 Ordre de major a menor  

 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Seran els que estableix l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la família 
professional que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 4  
 
Denominació: CONDUCCIÓ DEL JOC DE PUNT I BANCA  
 
Codi: MF1772_2  
 
Nivell de qualificació professional: 2  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1772_2 Conduir el joc de punt i banca  
 
Durada: 80 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: aplicar el procés d'admissió d'apostes en el joc de punt i banca, adoptant els límits mínims 
proporcionats i els màxims establerts en el reglament de joc. 

CE1.1 Explicar el reglament de joc de punt i banca pel que fa al procediment d'admissió 
d'apostes i als límits mínims i màxims d’aquestes. 
CE1.2 Argumentar la importància de l'existència i la quantia dels límits mínims i màxims en les 
apostes en el joc de punt i banca i les conseqüències de no fer-ho. 
CE1.3 Identificar, en una taula de joc de punt i banca, les zones destinades als clients i als 
crupiers, així com les caselles corresponents als clients i a la banca, i assenyalar les seves 
diferències amb altres taules de joc de naips. 
CE1.4 Descriure els procediments més habituals relacionats amb el termini d'apostes de punt i 
banca en els casos en els quals el reglament de joc no reguli i en els quals hi hagi regulació. 
CE1.5 Identificar el personal implicat en el procés d'admissió d'apostes en els jocs de punt i 
banca, en relació amb les accions que realitza cadascú durant aquest. 
CE1.6 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció del joc de punt i banca i 
complint la normativa, cal: 

– Comunicar verbalment l'inici i el final del període d'apostes segons les instruccions 
rebudes sobre aquest tema. 

– Comprovar amb rapidesa que les apostes es troben dins del límit mínim proporcionat 
en el supòsit i el màxim establert pel reglament de joc. 

– Informar un client de la invalidesa de la seva aposta i explicar-li els límits mínims i 
màxims que ha de complir. 

 
C2: aplicar el reglament del joc de punt i banca i els procediments més habituals en relació amb la 
conducció de partides. 

CE2.1 Explicar el reglament del joc de punt i banca pel que fa als diferents moments del joc. 



CE2.2 Identificar, en taules de joc de punt i banca, els llocs corresponents al sabot, la cistella, 
les caselles dels clients i l'ordre de repartiment dels naips. 
CE2.3 Descriure els procediments més habituals relacionats amb la conducció del joc de punt i 
banca en els casos en els quals el reglament de joc no reguli i en els quals hi hagi regulació. 
CE2.4 Explicar l'ús del sabot i de la pala, i argumentar-ne l’ús en el joc de punt i banca. 
CE2.5 Identificar el valor de cada naip en el joc de punt i banca en funció de les diferents 
combinacions que hi pugui haver. 
CE2.6 Explicar la taula reguladora del joc de punt i banca i la seva aplicació durant la conducció 
de les partides. 
CE2.7 Identificar el personal implicat en el procés de conducció del joc de punt i banca, en 
relació amb les accions que realitza cadascú durant aquest. 
CE2.8 Argumentar la importància de conduir les partides de punt i banca amb la major agilitat, 
seguretat i transparència, i explicar les conseqüències de no fer-ho. 
CE2.9 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció del joc de punt i banca i 
complint la normativa, cal: 

– Traslladar amb la pala una parella de naips distribuïts per un suposat client cap al lloc 
en què han de ser exposats durant el joc. 

– Sumar la puntuació dels naips adoptant tècniques de càlcul mental. 
– Determinar, a la vista de les puntuacions del punt i de la banca, la jugada guanyadora o 

perdedora. 
– Complir en tot moment el reglament del joc i les instruccions rebudes. 

– Conduir el joc amb l'agilitat, seguretat i transparència requerides.  
CE2.10 Descriure el procediment, el personal implicat i les seves accions, en el cas de detectar 
naips danyats durant el joc. 
CE2.11 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de partides de punt i 
banca i complint la normativa, cal: 

– Detectar els factors de risc físics en el lloc, relatius als sorolls originats per les 
màquines de joc, mobiliari inadequat, il·luminació deficient o excessiva, temperatura, 
ventilació i climatització inadequades i rapidesa en la successió de partides davant 
l'afluència en hores punta. 

– Detectar els riscos per a la seguretat personal davant la presència de clients conflictius 
i relacionar-los amb l'actuació que els minimitzi. 

– Detectar els factors de risc pels canvis de cicles circadiaris: desfasament dels ritmes 
biològics, canvis d'hàbits alimentaris, pertorbacions en la vida social i familiar i 
alteracions del son, entre altres. 

– Suggerir mesures correctores per evitar o minimitzar els riscos laborals detectats. 
 
C3: aplicar el procediment de pagament de premis, utilitzant la taula de pagaments corresponent al joc 
de punt i banca i complint la normativa vigent. 

CE3.1 Explicar el reglament de joc de punt i banca pel que fa al pagament de premis a clients. 
CE3.2 Identificar, en el drap d'una taula del joc de punt i banca, les zones destinades al 
pagament de premis per apostes guanyadores. 
CE3.3 Identificar el personal implicat en el pagament de premis per apostes guanyadores, en 
relació amb les accions que realitza cadascú durant aquest.  
CE3.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de pagament de premis a un client en 
el joc de punt i banca i complint la normativa vigent, cal: 

– Interpretar la taula de pagaments corresponent. 
– Calcular, emprant tècniques de càlcul mental, el premi corresponent a diverses apostes 

guanyadores. 
– Efectuar el pagament de diferents quantitats d'apostes realitzades al punt. 

– Efectuar el pagament de diferents quantitats d'apostes realitzades a la banca.  
 
C4: aplicar les tècniques de maneig de naips i fitxes durant el desenvolupament del joc de punt i banca, 
complint la normativa vigent. 

CE4.1 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de sol·licitud de naips als clients del 
joc de punt i banca i complint la normativa vigent, cal: 

– Sol·licitar els naips del punt i de la banca al client que té el sabot en aquell moment. 
– Vigilar l’extracció correcta dels naips per part del client. 
– Traslladar els naips extrets pel client al lloc corresponent amb agilitat, seguretat i 

transparència. 



CE4.2 Identificar, en una taula de joc de punt i banca, els llocs destinats a les apostes de punt i 
a les de banca. 
CE4.3 Identificar, en una taula de joc de punt i banca, la zona destinada a l'exposició dels 
naips. 
CE4.4 Identificar, en una taula de joc de punt i banca, els llocs on s’han de retirar les fitxes de 
les apostes perdedores i els naips emprats una vegada jugada la mà. 
CE4.5 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de final de jugada i complint la 
normativa vigent, cal argumentar la importància de retirar els naips a la cistella una vegada 
acabada la mà i efectuats tots els pagaments des del punt de vista de possibles reclamacions, i 
explicar les conseqüències de no fer-ho. 
CE4.6 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de joc de punt i banca i complint la 
normativa vigent, cal: 

– Retirar les fitxes del drap, tant les apostes perdedores com les propines, i col·locar-les 
a la safata de fitxes i a la caixa de propines. 

– Presentar les fitxes corresponents a un premi de manera diferenciada de l'aposta del 
client. 

– Aproximar les fitxes de les apostes guanyadores als clients que juguen drets. 
CE4.7 Explicar els riscos personals derivats del maneig de pala, naips i fitxes, relatius a 
moviments repetitius i postures forçades, així com les mesures que s’han d’adoptar per 
prevenir-los. 

  
Continguts 
 
1. Admissió d'apostes en el joc de punt i banca 

– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa a apostes en el joc de punt i banca: 
 Establiment de límit d'apostes 
 Establiment de límit de clients 
 Raons de la seva existència 

– Personal implicat i les seves funcions: 
 Crupier palista: 

 Admissió d'apostes 
 Crupiers pagadors: 

 Distribució d'apostes 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment d'admissió d'apostes 
– Zones destinades a clients i a crupiers. 
– Procediments més habituals referits a l'anunci de l'inici de les apostes i informació de 

mínims i màxims: 
 Utilització de les paraules “facin joc” i “no hi van més apostes” 

– Anomalies durant les apostes i procediments associats: 
 Apostes mal col·locades i la seva correcció 
 Apostes de valor superior al màxim permès i la seva correcció 
 Apostes de valor inferior al mínim permès i la seva correcció  

 
2. Conducció del joc de punt i banca 

– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa a la conducció del joc de punt i banca. 
– Característiques de l'equipament i material: 

 Ubicació i ús del sabot 
 Ubicació de la pala 
 Ubicació i ordre de les fitxes 
 Ubicació de l'efectiu 
 Ubicació de la propina 

– Puntuació o valor dels naips de la baralla. 
– Puntuació dels naips en funció de diferents combinacions. 
– Taula reguladora de punt i banca i la seva aplicació. 
– Personal implicat i les seves funcions: 

 Crupier palista: 

 Conducció del joc 
 Crupiers pagadors: 

 Control d'apostes 



 Cap de taula: 

 Supervisió del desenvolupament del joc 
– Tècniques de maneig de naips durant la conducció del joc de punt i banca: 

 Utilització de la pala 
 Forma d'exposició 
 Recollida de naips segons el seu ordre 
 Forma de trasllat de naips a la cistella 
 Procediment en cas de recomposició de la jugada 

– Procediments més habituals referits a la conducció: 
 Petició de naips al clients 
 Aplicació de taula reguladora de punt i banca 
 Petició de naips addicionals 
 Exposició dels naips  

– Anomalies durant la conducció i procediments associats: 
 Sol·licitud de naips addicionals per error i la seva correcció 
 Extracció de naips de més per part del client i la seva correcció 
 Detecció del mal estat d'algun dels naips i la seva correcció 

– Adaptació dels temps de treball a la complexitat de la partida. 
– Prevenció de riscos laborals en la conducció de partides de punt i banca: 

 Factors de risc físics procedents de l'entorn 
 Factors de risc físics procedents del maneig de naips i fitxes 
 Factors de risc físics procedents del maneig de la pala 
 Factors de risc psicològics procedents de les condicions de treball 
 Prevenció laboral davant la presència de clients conflictius  

 
3. Pagament de premis en punt i banca 

– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa al pagament de premis en el joc de punt 
i banca. 

– Personal implicat i les seves funcions: 
 Crupiers pagadors: 

 Retirada d'apostes perdedores 

 Pagament d'apostes guanyadores 
 Crupier palista: 

 Control de pagaments 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment de pagament d'apostes 
– Caselles de pagament de premis. 
– Tipus de pagaments en punt i banca: 

 Pagaments a la par en les apostes guanyadores de punt 
 Pagaments segons la taula de pagaments de punt i banca per a les apostes 

guanyadores de banca 
– Tècniques bàsiques i estratègies per a la realització àgil d'operacions matemàtiques 

simples. 
– Tècniques de pagament ràpid d'apostes: 

 Pagament i recollida d'apostes amb fitxes del mateix valor 
 Pagament i recollida d'apostes amb fitxes de diferent valor 
 Reducció d'apostes en el pagament 
 Pagament pel total 
 Reducció d'apostes en el pagament 

– Procediments d'emmagatzematge per ordenar fitxes d'apostes en la banca.  
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Seran els que estableix l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la família 
professional que acompanya aquest annex. 
 
 
 
 
 



MÒDUL FORMATIU 5  
 
Denominació: CONDUCCIÓ DELS JOCS DE RULETA FRANCESA I RULETA AMERICANA  
 
Codi: MF1773_2  
 
Nivell de qualificació professional: 2  
  
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1773_2 Conduir els jocs de la ruleta americana i ruleta francesa  
 
Durada: 200 hores  
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: CONDUCCIÓ DEL TORN D'APOSTES EN ELS JOCS DE RULETA FRANCESA I 
RULETA AMERICANA  
 
Codi: UF1652  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 pel que fa al torn 
d'apostes i amb l’RP2 pel que fa al llançament de bola. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: aplicar el procés d'admissió d'apostes en els jocs de ruleta americana i ruleta francesa adoptant els 
límits mínims proporcionats i els màxims establerts en el reglament de joc corresponent. 

CE1.1 Explicar el reglament dels jocs de ruleta americana i de ruleta francesa, pel que fa al 
procediment d'admissió d'apostes i als límits mínims i màxims d’aquestes. 
CE1.2 Argumentar la importància de l'existència i la quantia dels límits mínims i màxims en les 
apostes en els jocs de ruleta americana i de ruleta francesa, i explicar les conseqüències de no 
fer-ho. 
CE1.3 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de joc de ruleta 
americana i complint la normativa vigent, cal: 

– Comprovar amb rapidesa que les apostes es troben dins del límit mínim proporcionat 
en el supòsit i el màxim establert pel reglament de joc. 

– Informar un client de la invalidesa de la seva aposta i explicar-li els límits mínims i 
màxims que ha de complir. 

CE1.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de joc de ruleta francesa 
i complint la normativa vigent, cal: 

– Comprovar amb rapidesa que les apostes es troben dins del límit mínim proporcionat 
en el supòsit i el màxim establert pel reglament de joc. 

– Informar un client de la invalidesa de la seva aposta i explicar-li els límits mínims i 
màxims que ha de complir. 

 
C2: descriure els procediments més habituals relacionats amb el termini d'apostes de ruleta americana i 
de ruleta francesa. 

CE2.1 Identificar, a les taules de joc de ruleta americana i de ruleta francesa, les zones 
destinades als clients, al crupier o crupiers i al cap de taula o responsable, així com les caselles 
del drap de joc. 
CE2.2 Descriure els procediments més habituals relacionats amb el termini d'apostes de ruleta 
americana i de ruleta francesa, en els casos en els quals el reglament de joc no reguli i en els 
casos en els quals hi hagi regulació. 
CE2.3 Identificar el personal implicat en el procés d'admissió d'apostes, en relació amb les 
accions que realitza cadascú durant aquest. 



CE2.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de joc de ruleta 
americana i complint la normativa vigent, cal comunicar verbalment l'inici i el final del període 
d'apostes segons les instruccions rebudes sobre això. 
CE2.5 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de joc de ruleta francesa 
i complint la normativa vigent, cal comunicar verbalment l'inici i el final del període d'apostes 
segons les instruccions rebudes sobre això. 

 
Continguts 
 
1. Admissió d'apostes en el joc de ruleta americana 

– Zones de la taula de joc destinades a clients i crupier. 
– Personal implicat i les seves funcions: 

 Crupier: 

 Admissió d'apostes 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment 
– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa a apostes en el joc de ruleta americana: 

 Establiment de límits d'apostes 
 Establiment de límits de clients 
 Raons de la seva existència 

– Procediments més habituals referits a l'anunci de l'inici de les apostes i informació de 
mínims i màxims. 

 Utilització de les paraules “facin joc” i “no hi van més apostes” 
– Procediments de canvi per fitxes de color: 

 Canvi de bitllets per fitxes de color 
 Canvi de fitxes de valor per fitxes de color 

– Comprovació de les quantitats lliurades pel client: 
 Apostes amb fitxes de color 
 Apostes amb fitxes de valor 

– Tipus d'apostes i taules de pagament de ruleta americana associades. 
– Anomalies durant les apostes i procediments associats: 

 Apostes mal col·locades i la seva correcció 
 Apostes de valor superior al màxim permès i la seva correcció 
 Apostes de valor inferior al mínim permès i la seva correcció 
 Apostes sol·licitades sobre la bola 
 Apostes fora de temps  

 
2. Admissió d'apostes en el joc de ruleta francesa 

– Zones de la taula de joc destinades a clients i a crupiers. 
– Personal implicat i les seves funcions: 

 Crupiers cilindristes: 

 Admissió d'apostes 
 Crupier extrem de taula: 

 Admissió d'apostes 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment 
– Reglament de joc d'àmbit autonòmic pel que fa a apostes en el joc de ruleta francesa: 

 Establiment de límits d'apostes 
 Raons de la seva existència  

– Procediments més habituals referits a l'anunci de l'inici de les apostes i informació de 
mínims i màxims: 

 Utilització de les paraules “facin joc” i “no hi van més apostes” 
– Comprovació de les quantitats lliurades pel client: 

 Apostes amb fitxes de valor 
– Tipus d'apostes i taules de pagament de ruleta francesa associades: 

 Apostes clàssiques: 

 Terç 

 Sector 

 Orfes 

 Veïns 



 Cavalls 

 Finals 
 Altres apostes: 

 Finals a cavall 

 La vídua 

 La figura 5 
– Anomalies durant les apostes i procediments associats: 

 Apostes mal col·locades i la seva correcció 
 Apostes de valor superior al màxim permès i la seva correcció 
 Apostes de valor inferior al mínim permès i la seva correcció 
 Apostes sol·licitades sobre la bola 
 Apostes fora de temps 

– Tècniques de maneig del rascle durant l'admissió d'apostes: 
 Col·locació de fitxes sobre el drap amb la mà dreta 
 Col·locació de fitxes sobre el drap amb la mà esquerra  

 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: CONDUCCIÓ DEL JOC DE RULETA AMERICANA  
 
Codi: UF1653  
 
Durada: 80 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 pel que fa a 
l'emplaçament de les apostes sobre el drap, amb l’RP2 pel que fa al número premiat i a les mesures de 
prevenció de riscos laborals i amb l’RP3 pel que fa al pagament de premis en ruleta americana. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: aplicar el reglament del joc de ruleta americana i els procediments més habituals en relació amb la 
conducció de partides. 

CE1.1 Explicar el reglament de joc de ruleta americana pel que fa als diferents moments del joc. 
CE1.2 Identificar les accions que diferencien la conducció del joc de ruleta americana respecte 
de les de la ruleta francesa. 
CE1.3 Identificar, a la taula de joc de ruleta americana, els llocs corresponents al dolly, boles, 
fitxes, efectiu i T. 
CE1.4 Descriure els procediments més habituals relacionats amb la conducció del joc de ruleta 
americana en els casos en els quals el reglament de joc no reguli i en els quals hi hagi 
regulació. 
CE1.5 Explicar el valor de cada aposta en el joc de ruleta americana i la preponderància de les 
diferents combinacions, plens, cavalls, quadres, transversals, sisenes, dotzenes, columnes, 
dobles dotzenes i dobles columnes, vermell, negre, parell, senar, falta i passa. 
CE1.6 Identificar el personal implicat en el procés de conducció del joc de ruleta americana en 
relació amb les accions que realitza cadascú durant aquest. 
CE1.7 Argumentar la importància de conduir les partides de ruleta americana amb la major 
agilitat, seguretat i transparència, i explicar les conseqüències de no fer-ho. 
CE1.8 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció del joc de ruleta 
americana, cal dur a terme la partida, des de l'acceptació de l'aposta inicial, fins a la 
determinació de la jugada guanyadora, adoptant el reglament de joc i les instruccions rebudes. 
CE1.9 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de partides de ruleta 
americana i complint la normativa vigent, cal: 

– Detectar els factors de risc físics en el lloc, relatius als sorolls originats per les 
màquines de joc, mobiliari inadequat, il·luminació deficient o excessiva, temperatura, 
ventilació i climatització inadequades i rapidesa en la successió de partides davant 
l'afluència en hores punta. 

– Detectar els riscos per a la seguretat personal davant la presència de clients conflictius 
i relacionar-los amb l'actuació que els minimitzi. 



– Detectar els factors de risc pels canvis de cicles circadiaris: desfasament dels ritmes 
biològics, canvis d'hàbits alimentaris, pertorbacions en la vida social i familiar i 
alteracions del son, entre altres. 

– Suggerir mesures correctores per evitar o minimitzar els riscos laborals detectats. 
 
C2: aplicar les tècniques de tirada de bola i maneig de fitxes durant el desenvolupament del joc de 
ruleta americana, complint la normativa vigent. 

CE2.1 Identificar, en una taula de joc de ruleta americana, els llocs d'emmagatzematge de 
fitxes de color, de fitxes de valor i de propines. 
CE2.2 Explicar el reglament de joc de ruleta americana quant al llançament de bola. 
CE2.3 Explicar la relació existent entre velocitat de la bola en el llançament i la productivitat. 
CE2.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de joc de ruleta americana i complint 
la normativa vigent, cal: 

– Efectuar llançaments de bola adoptant les tècniques corresponents i complint les 
exigències del reglament. 

– Efectuar llançaments de bola a diferents velocitats en funció dels requeriments de la 
productivitat. 

– Vigilar el drap mentre la bola està rodant en el cilindre. 
– Calcular el temps d'admissió d'apostes una vegada efectuat el llançament de la bola. 

CE2.5 Explicar els riscos personals derivats de la tirada de bola i del maneig de les fitxes durant 
la conducció de partides de ruleta americana, relatius a moviments repetitius i postures 
forçades, així com les mesures que s’han d’adoptar per prevenir-los. 

 
C3: aplicar el procés de pagament de premis, utilitzant la taula de pagaments corresponent a la ruleta 
americana i complint la normativa vigent. 

CE3.1 Explicar el reglament de joc de ruleta americana pel que fa al pagament de premis a 
clients. 
CE3.2 Identificar, a la taula de joc de ruleta americana, les zones destinades al pagament de 
premis per apostes guanyadores. 
CE3.3 Identificar el personal implicat en el pagament de premis per apostes guanyadores, en 
relació amb les accions que realitza cadascú durant aquest.  
CE3.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de pagament de premi a clients del joc 
de ruleta americana i complint la normativa vigent, cal: 

– Aplicar la taula de pagaments de ruleta americana. 
– Calcular, emprant tècniques de càlcul fotogràfic i càlcul tabulat, el premi corresponent a 

diverses apostes guanyadores. 
– Presentar les fitxes corresponents al premi de manera diferenciada de l'aposta del 

client. 
 
Continguts 
 
1. Conducció del joc de ruleta americana 

– Reglament de joc pel que fa a la conducció de partides de ruleta americana. 
– Personal implicat i les seves accions: 

 Crupier: 

 Llançament de bola 

 Conducció del joc de ruleta americana 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment 
– Equipament i material: 

 Cilindre: 

 Ordre dels números dins del cilindre 
 Drap: 

 Estructuració 

 Ubicació de les diferents zones d'aposta 
 Accessoris que hi intervenen: 

 Dolly 

 T 

 Marcadors 

 Boles: tipus i ubicació 



– Tècnica de llançament de bola: 
 Exigències reglamentàries: 

 Mínim de voltes 

 Direcció 
 Velocitat de la bola 
 Utilització de la mà corresponent 

– Tècnica de manipulació del dolly: 
 Manipulació amb la mà dreta 
 Manipulació amb la mà esquerra 

– Prevenció de riscos laborals en la conducció de partides de ruleta americana 
 Factors de risc físics procedents de l'entorn 
 Factors de risc físics procedents del maneig de fitxes 
 Factors de risc físics procedents del llançament de bola 
 Factors de risc psicològics procedents de les condicions de treball 
 Prevenció laboral davant la presència de clients conflictius   

  
 
 
2. Pagament de premis en ruleta americana 

– Reglament de joc pel que fa al pagament de premis en ruleta americana. 
– Personal implicat i les seves funcions: 

 Crupier: 

 Retirada d'apostes perdedores 

 Pagament d'apostes guanyadores 

 Classificació i recollida de fitxes perdedores 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment del pagament de premis 
– Tècniques de recollida de fitxes perdedores: 

 Separació del número premiat 
 Arrossegament de fitxes perdedores 
 Classificació i ordre de fitxes perdedores 

– Escapçament de fitxes en el número premiat: 
 Ordenació per color 
 Exposició en grups de cinc fitxes 

– Tècniques de càlcul de premis: 
 Càlcul fotogràfic 
 Càlcul tabulat 
 Regles mnemotècniques 
 Memorització de taules de multiplicació 

– Composició de pagaments mixtos color-valor: 
 Ordre de pagament dels premis 
 Presentació dels premis a l'àrea de treball 

– Tècniques d'empenyiment de piles pel drap: 
 Empenyiment de piles amb la mà dreta 
 Empenyiment de piles amb la mà esquerra  

 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: CONDUCCIÓ DEL JOC DE RULETA FRANCESA  
 
Codi: UF1654  
 
Durada: 90 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 pel que fa a 
l'emplaçament de les apostes sobre el drap, amb l’RP2 pel que fa al número premiat i a les mesures de 
prevenció de riscos laborals i amb l’RP3 pel que fa al pagament de premis en ruleta francesa.  
 
 
 



Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: aplicar el reglament del joc de ruleta francesa i els procediments més habituals en relació amb la 
conducció de partides. 

CE1.1 Explicar el reglament de joc de ruleta francesa pel que fa als diferents moments del joc. 
CE1.2 Identificar les accions que diferencien la conducció del joc de ruleta francesa respecte de 
les de la ruleta americana. 
CE1.3 Identificar, a la taula de joc de ruleta francesa, els llocs corresponents als rascles, boles, 
fitxes, efectiu i T. 
CE1.4 Descriure els procediments més habituals relacionats amb la conducció del joc de ruleta 
francesa en els casos en els quals el reglament de joc no reguli i en els quals hi hagi regulació. 
CE1.5 Explicar el valor de cada aposta en el joc de ruleta francesa i la preponderància de les 
diferents combinacions, plens, cavalls, quadres, transversals, sisenes, dotzenes, columnes, 
dobles dotzenes i dobles columnes, vermell, negre, parell, senar, falta i passa. 
CE1.6 Identificar el personal implicat en el procés de conducció del joc de ruleta francesa en 
relació amb les accions que realitza cadascú durant aquest. 
CE1.7 Argumentar la importància de conduir les partides de ruleta francesa amb la major 
agilitat, seguretat i transparència, i explicar les conseqüències de no fer-ho. 
CE1.8 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció del joc de ruleta 
francesa, cal dur a terme la partida, des de l'acceptació de l'aposta inicial, fins a la determinació 
de la jugada guanyadora, adoptant el reglament de joc i les instruccions rebudes. 
CE1.9 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de conducció de partides de ruleta 
francesa i complint la normativa vigent, cal: 

– Detectar els factors de risc físics en el lloc, relatius als sorolls originats per les 
màquines de joc, mobiliari inadequat, il·luminació deficient o excessiva, temperatura, 
ventilació i climatització inadequades i rapidesa en la successió de partides davant 
l'afluència en hores punta. 

– Detectar els riscos per a la seguretat personal davant la presència de clients conflictius 
i relacionar-los amb l'actuació que els minimitzi. 

– Detectar els factors de risc pels canvis de cicles circadiaris: desfasament dels ritmes 
biològics, canvis d'hàbits alimentaris, pertorbacions en la vida social i familiar i 
alteracions del son, entre altres. 

– Suggerir mesures correctores per evitar o minimitzar els riscos laborals detectats. 
 
C2: aplicar les tècniques de tirada de bola i maneig de fitxes i rascle durant el desenvolupament del joc 
de ruleta francesa, complint la normativa vigent. 

CE2.1 Identificar, en una taula de joc de ruleta francesa, els llocs d'emmagatzematge de fitxes 
de color, de fitxes de valor i de propines. 
CE2.2 Explicar el reglament de joc de ruleta francesa quant al llançament de bola. 
CE2.3 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de joc de ruleta francesa i complint la 
normativa vigent, cal: 

– Efectuar llançaments de bola adoptant les tècniques corresponents i complint les 
exigències del reglament. 

– Efectuar llançaments de bola a diferents velocitats en funció dels requeriments de la 
productivitat. 

– Vigilar el drap mentre la bola està rodant en el cilindre. 
– Calcular el temps d'admissió d'apostes una vegada efectuat el llançament de la bola. 

CE2.4 Explicar els riscos personals derivats de la tirada de bola i del maneig de les fitxes i el 
rascle durant la conducció de partides de ruleta francesa, relatius a moviments repetitius i 
postures forçades, així com les mesures que s’han d’adoptar per prevenir-los. 

 
C3: aplicar el procés de pagament de premis, utilitzant la taula de pagaments corresponent a la ruleta 
francesa i complint la normativa vigent. 

CE3.1 Explicar el reglament de joc de ruleta francesa pel que fa al pagament de premis a 
clients. 
CE3.2 Identificar, a la taula de joc de ruleta francesa, les zones destinades al pagament de 
premis per apostes guanyadores. 
CE3.3 Identificar el personal implicat en el pagament de premis per apostes guanyadores, en 
relació amb les accions que realitza cadascú durant aquest.  



CE3.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de pagament de premi a clients del joc 
de ruleta francesa i complint la normativa vigent, cal: 

– Aplicar la taula de pagaments de ruleta francesa. 
– Presentar les fitxes corresponents al premi de manera diferenciada de l'aposta del 

client. 
– Aproximar al client les fitxes corresponents al premi amb ajuda del rascle.  

 
Continguts 
 
1. Procediments de conducció del joc de ruleta francesa 

– Reglament de joc pel que fa a la conducció de partides de ruleta francesa. 
– Personal implicat i les seves accions: 

 Crupiers cilindristes: 

 Llançament de bola 

 Conducció del joc de ruleta francesa 
 Crupier extrem de taula: 

 Conducció del joc de ruleta francesa 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment 
– Equipament i material: 

 Cilindre: 

 Ordre dels números dins del cilindre 
 Drap: 

 Estructuració 

 Ubicació de les diferents zones d'aposta 
 Accessoris que hi intervenen: 

 Rascle 

 T 

 Boles: tipus i ubicació 
– Tècnica de llançament de bola: 

 Exigències reglamentàries: 

 Mínim de voltes 

 Direcció 
 Velocitat de la bola 
 Utilització de la mà corresponent 

– Tècnica de manipulació del rascle: 
 Manipulació amb la mà dreta 
 Manipulació amb la mà esquerra 

– Prevenció de riscos laborals en la conducció de partides de ruleta francesa: 
 Factors de risc físics procedents de l'entorn 
 Factors de risc físics procedents del maneig de fitxes 
 Factors de risc físics procedents del maneig del rascle 
 Factors de risc físics procedents del llançament de bola 
 Factors de risc psicològics procedents de les condicions de treball 

– Prevenció laboral davant la presència de clients conflictius.  
 
2. Pagament de premis en ruleta francesa 

– Reglament de joc pel que fa al pagament de premis en ruleta francesa.  
– Personal implicat i les seves funcions: 

 Crupiers cilindristes: 

 Retirada d'apostes perdedores 

 Pagament d'apostes guanyadores 

 Classificació i ordre de fitxes perdedores 
 Cap de taula: 

 Supervisió del procediment del pagament de premis 
– Maneig del rascle durant la retirada de fitxes perdedores: 

 Separació del número premiat 
 Escombratge de fitxes perdedores 
 Classificació de fitxes 



– Extensió de fitxes en el número premiat: 
 Ordenació per client 
 Exposició en grups de cinc fitxes 

– Tècniques de càlcul de premis: 
 Càlcul fotogràfic 
 Regles mnemotècniques 
 Memorització de taules de multiplicació 

– Composició de pagaments: 
 Ordre de pagament dels premis 
 Presentació dels premis a l'àrea de treball 

– Tècniques de maneig del rascle durant el pagament de premis: 
 Empenyiment de fitxes amb el rascle amb la mà dreta 
 Empenyiment de fitxes amb el rascle amb la mà esquerra  

 
 
Orientacions metodològiques  
 
Per accedir a les unitats formatives 2 i 3 s’ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Seran els que estableix l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la família 
professional que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 6  
 
Denominació: SUPERVISIÓ DE JOCS DE TAULA EN CASINOS  
 
Codi: MF1774_2  
 
Nivell de qualificació professional: 2  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1774_2 Supervisar el desenvolupament de jocs de taula en casinos  
 
Durada: 60 hores  
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: descriure els jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta 
americana i ruleta francesa, esmentant els reglaments de joc corresponents, i identificar les possibles 
modalitats. 

CE1.1 Definir, segons el reglament de joc corresponent, els jocs de blackjack, pòquer amb 
descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa. 
CE1.2 Descriure, segons el reglament de joc corresponent, els elements necessaris per al 
desenvolupament dels diferents jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, 
punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa. 
CE1.3 Identificar, segons el reglament de joc corresponent, el personal afecte als diferents jocs 
de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta 
francesa, i esmentar-ne les competències.  
CE1.4 Esmentar, segons el reglament de joc corresponent, les regles dels jocs de blackjack, 
pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa. 

 
C2: analitzar l’estat i el funcionament correctes d'instal·lacions, equips i material dels jocs de blackjack, 
pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa, segons 
instruccions rebudes i complint la normativa vigent. 

CE2.1 Identificar les característiques de les instal·lacions on es desenvolupen els jocs de 
blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta 
francesa, i descriure’n i argumentar-ne el bon estat d'ús. 



CE2.2 Identificar els equips i materials necessaris per al desenvolupament dels jocs de 
blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta 
francesa, i descriure’n i argumentar-ne el bon estat d'ús. 
CE2.3 Descriure els procediments més habituals d'instal·lacions, equips i material propis dels 
jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i 
ruleta francesa, i identificar la documentació utilitzada en la revisió. 
CE2.4 En un cas pràctic d'aplicació d'un procediment a partir d'instal·lacions, equips i materials 
propis dels jocs de blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta 
americana i ruleta francesa, cal: 

– Supervisar l'equip i el material, i verificar que compleix la normativa vigent. 
– Identificar anomalies en el seu estat i funcionament. 
– Determinar possibles correccions i millores. 
– Registrar la revisió utilitzant els informes i les fitxes adequats. 

CR2.5 Adoptar les normes relatives a la seguretat en la comprovació de l’estat d'equips i 
materials, en el desenvolupament de les tasques, per minimitzar els riscos que en deriven. 

 
C3: aplicar les tècniques de supervisió més habituals en taules de joc de casinos, en funció dels 
diferents factors de risc existents i complint la normativa vigent. 

CE3.1 Descriure els errors més usuals que es cometen durant les tasques de vigilància de les 
taules de joc de casinos. 
CE3.2 Descriure les tècniques més habituals per al manteniment de l'atenció en tasques de 
vigilància de jocs en casinos. 
CE3.3 Descriure els factors de risc que puguin estar presents en la conducta i actuació dels 
crupiers i dels clients, i que puguin suposar irregularitats en el desenvolupament dels jocs. 
CE3.4 Interpretar els possibles tipus de comportament humà segons els paràmetres socials 
preestablerts i relacionar-los amb els factors de risc en casinos. 
CE3.5 Distingir els trets antropomòrfics bàsics per poder realitzar la identificació de persones. 
CE3.6 En un determinat supòsit d'aplicació d'un procediment de joc en casinos i complint la 
normativa vigent, cal realitzar els protocols de prevenció i vigilància, que suposin: 

– La revisió de forma periòdica dels factors de risc. 
– El manteniment de l'atenció sobre les conductes i actuacions dels crupiers i clients. 
– La comunicació amb l'equip de treball. 
– La rotació en el lloc. 
– La identificació de les conductes sospitoses en els crupiers i clients. 
– La identificació de persones segons els seus trets antropomòrfics. 

CE3.7 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de supervisió de partides i complint la 
normativa vigent, cal: 

– Detectar els factors de risc físics en el lloc, relatius als sorolls originats per les 
màquines de joc, mobiliari inadequat, il·luminació deficient o excessiva, temperatura, 
ventilació i climatització inadequades. 

– Detectar els riscos per a la seguretat personal davant la presència de clients conflictius 
i relacionar-los amb l'actuació que els minimitzi. 

– Detectar els factors de risc pels canvis de cicles circadiaris: desfasament dels ritmes 
biològics, canvis d'hàbits alimentaris, pertorbacions en la vida social i familiar i 
alteracions del son, entre altres. 

– Detectar els factors de risc derivats de la supervisió, relatius a moviments repetitius, 
postures forçades davant les taules que cal supervisar i manteniment de l'atenció sobre 
el joc que es desenvolupa. 

– Suggerir mesures correctores per evitar o minimitzar els riscos laborals detectats. 
 
C4: realitzar la supervisió de les diferents fases del blackjack, pòquer amb descart i pòquer sense 
descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa, adoptant tècniques de supervisió i complint la 
normativa vigent. 

CE4.1 En un supòsit pràctic de partides simultànies de joc de blackjack, cal supervisar les fases 
d'admissió d'apostes, desenvolupament i pagament de premis, de conformitat amb el reglament 
de joc i les instruccions rebudes. 
CE4.2 En un supòsit pràctic de partides simultànies de joc de pòquer amb descart, cal 
supervisar les fases d'admissió d'apostes, desenvolupament i pagament de premis, de 
conformitat amb el reglament de joc i les instruccions rebudes. 



CE4.3 En un supòsit pràctic de partides simultànies de joc de pòquer sense descart, cal 
supervisar les fases d'admissió d'apostes, desenvolupament i pagament de premis, de 
conformitat amb el reglament de joc i les instruccions rebudes. 
CE4.4 En un supòsit pràctic de partides simultànies de joc de punt i banca, cal supervisar les 
fases d'admissió d'apostes, desenvolupament i pagament de premis, de conformitat amb el 
reglament de joc i les instruccions rebudes. 
CE4.5 En un supòsit pràctic de partides simultànies de joc de ruleta americana, cal supervisar 
les fases d'admissió d'apostes, desenvolupament i pagament de premis, de conformitat amb el 
reglament de joc i les instruccions rebudes. 
CE4.6 En un supòsit pràctic de partides simultànies de joc de ruleta francesa, cal supervisar les 
fases d'admissió d'apostes, desenvolupament i pagament de premis, de conformitat amb el 
reglament de joc i les instruccions rebudes. 

 
C5: aplicar els diferents procediments d'intervenció davant irregularitats detectades, incidències 
esdevingudes durant el joc, dubtes o reclamacions dels clients, complint la normativa vigent. 

CE5.1 Esmentar les situacions més usuals que requereixin intervenció durant el 
desenvolupament dels jocs de taula en casinos. 
CE5.2 Analitzar els procediments d'intervenció més habituals durant el desenvolupament de 
jocs en casinos en relació amb els diferents casos que la requereixin.  
CE5.3 Argumentar la importància d'una intervenció discreta davant qualsevol irregularitat 
detectada, i explicar les conseqüències de no fer-ho. 
CE5.4 Argumentar la importància i necessitat de preservar la imatge del crupier davant els 
clients en cas de detectar errors en el desenvolupament dels jocs i les conseqüències de no fer-
ho. 
CE5.5 En supòsits pràctics d'aplicació d'un procediment que exigeixi la intervenció durant el 
desenvolupament de diferents jocs de taula i complint la normativa vigent, cal: 

– Preservar la imatge del crupier davant els clients. 
– Intervenir amb la màxima discreció possible. 
– Resoldre els dubtes o les reclamacions dels clients. 
– Comunicar la incidència al seu superior jeràrquic. 

CE5.6 Identificar les situacions irregulars que excedeixin la seva responsabilitat i necessitin la 
intervenció d'un superior jeràrquic. 
CE5.7 Explicar els riscos personals derivats de la intervenció davant irregularitats detectades 
procedents de l'actuació dels clients, així com les mesures per minimitzar-los. 

 
C6: aplicar les funcions auxiliars a la direcció del joc, interpretant els diferents manuals de procediments 
i els reglaments d'obertura i tancament de taules de joc.  

CE6.1 Identificar el personal de la sala de joc d'un casino implicat en l'obertura i el tancament 
de les taules de joc en relació amb les seves accions corresponents. 
CE6.2 Descriure la documentació oficial de les taules de joc utilitzada en l'obertura i el 
tancament de les taules i explicar-ne l’ús. 
CE6.3 Exposar la normativa referida a l'obertura i tancament de taules dels jocs de blackjack, 
pòquer amb descart i pòquer sense descart, punt i banca, ruleta americana i ruleta francesa. 
CE6.4 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de supervisió d'obertura i tancament 
de taules de joc i complint la normativa vigent, cal: 

– Supervisar l'exposició i la recollida de fitxes. 
– Realitzar operacions de recompte de fitxes, comprovant-ne la quantitat, el valor i 

l’import total, i adoptar de memòria les taules de conversió dels principals valors de 
fitxes. 

– Verificar que es corresponen amb l'import escrit en la documentació oficial.  
CE6.5 En un supòsit pràctic d'aplicació d'un procediment de supervisió de canvi d'efectiu per 
fitxes i complint un procediment, cal: 

– Supervisar la informació obtinguda del client sobre el canvi, utilitzant els procediments. 
– Atendre l'anunci de la petició de canvi efectuat pel suposat crupier. 
– Supervisar el canvi d'efectiu per fitxes efectuat pel suposat crupier, adoptant tècniques 

de càlcul mental, per verificar que el contravalor en fitxes de l'efectiu és correcte. 
– Supervisar l'exposició de fitxes i efectiu. 

CE6.6 Descriure el procediment d'anotació de sortides i entrades de la banca de fitxes i efectius 
procedents d'apostes, argumentant-ne l’existència i el rigor necessari. 



CE6.7 En un supòsit pràctic, cal avaluar el ritme de les partides i la seva adequació als 
objectius de l'empresa, utilitzant els temps proporcionats pel supòsit.  
CE6.8 Argumentar la importància i la detecció necessària de moviments de fitxes que suposin 
una quantitat important i el procediment de comunicació d’aquests als seus superiors, i explicar 
les conseqüències de no fer-ho. 

 
Continguts 
 
1. Reglaments de jocs de taula en casinos 

– Reglament de casinos de joc. 
– El joc de blackjack: 

 Definició 
 Equipament i material: 

 Taula 

 Naips 

 Fitxes 

 Sabot 

 Caixa d'efectiu 

 Caixa de propina 
 Personal afecte i accions: 

 Crupier: conducció de les partides 

 Cap de taula: supervisió del desenvolupament perfecte de les partides, 
supervisió del treball del crupier 

 Clients 
 Regles del joc 

– El joc de pòquer amb descart: 
 Definició 
 Equipament i material: 

 Taula 

 Naips 

 Fitxes 

 Caixa d'efectiu 

 Caixa de propina 
 Personal afecte i accions: 

 Crupier: conducció de les partides 

 Cap de taula: supervisió del desenvolupament perfecte de les partides, 
supervisió del treball del crupier 

 Clients 
 Regles del joc 

– El joc de pòquer sense descart: 
 Definició 
 Equipament i material: 

 Taula 

 Naips 

 Fitxes 

 Caixa d'efectiu 

 Caixa de propina 
 Personal afecte i accions: 

 Crupier: conducció de les partides 

 Cap de taula: supervisió del desenvolupament perfecte de les partides, 
supervisió del treball del crupier 

 Clients 
 Regles del joc 

– El joc de punt i banca: 
 Definició 
 Equipament i material: 

 Taula 

 Naips 

 Fitxes 



 Sabot 

 Pala 

 Caixa d'efectiu 

 Caixa de propina 
 Personal afecte i accions: 

 Crupier palista: conducció de les partides 

 Crupiers pagadors: pagaments de premis 

 Cap de taula: supervisió del desenvolupament perfecte de les partides, 
supervisió del treball del crupier 

 Clients: 

 Clients asseguts 

 Clients drets 
 Regles del joc 

– El joc de ruleta americana: 
 Definició 
 Equipament i material: 

 Taula 

 Cilindre 

 Boles 

 Dolly 

 Marcadors 

 Fitxes de color 

 Fitxes de valor 

 Caixa d'efectiu 

 Caixa de propina 
 Personal afecte i accions: 

 Crupier: conducció de les partides 

 Cap de taula: supervisió del desenvolupament perfecte de les partides, 
supervisió del treball del crupier 

 Regles del joc 
– El joc de ruleta francesa: 

 Definició 
 Equipament i material: 

 Taula 

 Cilindre 

 Boles 

 Rascles 

 Fitxes 

 Caixa d'efectiu 

 Caixa de propina 
 Personal afecte i accions: 

 Crupiers cilindristes: conducció de les partides 

 Crupier extrem de taula: conducció de les partides 

 Cap de taula: supervisió del desenvolupament perfecte de les partides, 
supervisió del treball del crupier 

 Sotscap de taula: substitució del cap de taula en cas que sigui 
necessari 

 Regles del joc  
 
2. Supervisió de jocs de taula 

– Cap de taula: 
 Perfil  
 Actituds i aptituds 
 Funcions: 

 Supervisió del desenvolupament perfecte de les partides 

 Supervisió del treball dels crupiers 
 Ubicació del lloc 
 Equipament 



 Material 
 Documentació 

– Instal·lacions: 
 Equips i material necessari 

 Identificació per jocs 

 Estat d'ús 

 Funcionament 
– Supervisió: 

 Importància de la supervisió en els casinos 
 Objectius 
 Principis 
 Desenvolupament de la supervisió durant els diferents jocs 
 Diferències entre la tasca directiva de control i la funció de supervisió 
 Tècniques per a la supervisió a les taules de joc en casinos 

– Diferenciació entre fer un treball i la seva supervisió: 
 Canvi d'actitud 
 Canvi de coneixement 
 Canvi d'habilitats  

 
3. Vigilància en taules de joc 

– Factors de sospita durant el desenvolupament dels jocs: 
 Vigilància estàtica i/o dinàmica 
 Tècniques de vigilància 
 Estratègies de control de la zona 
 Torns de vigilància 
 Descripció de persones: el retrat parlat, la tècnica descriptiva 
 Característiques permanents i variables del rostre humà 

– Fonaments de psicologia i sociologia aplicats a detectar trets de la personalitat 
aplicables al joc, motivació i interessos: 

 Bases de la personalitat 
 Necessitats personals i socials 
 Motivació 
 Actituds 
 Característiques de les etapes de desenvolupament de la personalitat 

– Factors de risc físic procedents de l'entorn i propis de la vigilància: 
 Moviments repetitius 
 Postures forçades i la seva prevenció 

– Factors de risc psicològics procedents de les condicions de treball i de la tasca de 
vigilància: 

 Estrès i desgast psíquic i la seva prevenció 
 Estratègies de control de l'estrès  

 
4. Funcions auxiliars a la direcció del joc 

– Obertura i tancament de taula: 
 Normativa 
 Procediment 
 Funcions del cap de taula 
 Personal afecte 
 Documentació necessària 
 Recompte de fitxes 

– Avaluació del desenvolupament dels jocs i del ritme de les partides 
– Procediments de control d'entrades i sortides de la banca 
– Procediments d'actuació davant la detecció de moviments de grans sumes a les taules 

de joc  
 
 
 
 
 
 



Criteris d'accés per als alumnes  
 
Seran els que estableix l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la família 
professional que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 7  
 
DENOMINACIÓ: OPERACIONS BÀSIQUES DE COMUNICACIÓ EN ESTABLIMENTS DE JOCS 
D'ATZAR  
 
Codi: MF1768_1  
 
Nivell de qualificació professional: 1  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1768_1 Comunicar-se amb diferents interlocutors habituals en establiments de jocs d'atzar  
 
Durada: 60 hores  
 
Capacitats i criteris d'avaluació:  
 
C1: valorar la imatge general, el comportament i les actituds que projecta el personal d'establiments de 
jocs d'atzar en relació amb les normes més habituals d'aquestes organitzacions i les conseqüències per 
a aquestes que pot ocasionar una imatge negativa. 

CE1.1 Valorar les conseqüències d'una imatge personal contrària a les normes internes d'un 
establiment de jocs d'atzar. 
CE1.2 Argumentar la importància de mantenir un tracte amable i educat amb els clients, 
utilitzant les formes de cortesia elementals o altres d’habituals contextualitzades al tracte amb 
clients en aquest tipus d'establiments. 
CE1.3 Valorar el comportament verbal i no verbal del personal en la percepció de l'organització 
per part del client i en les seves possibilitats de fidelització.  
CE1.4 En situacions d'atenció a clients en establiments de jocs d'atzar, cal: 

– Utilitzar diferents formes de salutacions seguint les instruccions rebudes. 
– Aplicar diferents estils de comunicació en funció del lloc a l'establiment. 
– Identificar aspectes que s’han de millorar en situacions simulades d'atenció a clients en 

establiments de jocs d'atzar. 
 

C2: utilitzar tècniques bàsiques de comunicació presencial amb clients, per transmetre informació 
d'acord amb els usos i costums socioprofessionals rutinaris en establiments de jocs d'atzar. 

CE2.1 Identificar el protocol de comunicació oral i gestual d'ús habitual en establiments de jocs 
d'atzar per transmetre la informació oral. 
CE2.2 Identificar els paràmetres de qualitat de servei habituals en els procediments de 
comunicació amb clients en establiments de jocs d'atzar, com ara escolta activa, empatia, 
amabilitat, llenguatge comprensible o altres. 
CE2.3 Identificar les demandes d'informació més habituals per part de clients en establiments 
de jocs d'atzar. 
CE2.4 Identificar les demandes d'informació per part de clients que sobrepassen la 
responsabilitat, en funció de diferents llocs de treball en establiments de jocs d'atzar. 
CE2.5 Identificar les tipologies de clients més habituals en funció dels diferents jocs i dels 
diferents establiments: casinos, sales de bingo i sales de joc. 
CE2.6 Argumentar la necessitat de mantenir la confidencialitat i discreció en la comunicació 
amb clients d'establiments de jocs d'atzar. 
CE2.7 En supòsits pràctics, convenientment caracteritzats, a través de situacions simulades de 
transmissió i recepció d'informació a clients en establiments de jocs d'atzar, i en funció del lloc 
de treball simulat, cal: 

– Identificar amb precisió l'interlocutor i l'objecte de la comunicació. 
– Aplicar les tècniques d'expressió corporal en l'acollida. 
– Identificar-se mostrant una imatge positiva, adoptant les normes de protocol degudes i 

els paràmetres de qualitat de servei. 



– Ajustar de forma precisa el lèxic i les expressions utilitzades al tipus d'interlocutor. 
– Transmetre els missatges amb claredat i precisió, per assegurar-se que l'interlocutor els 

comprèn. 
– Assegurar que la informació és transmesa amb claredat, de forma estructurada, amb 

precisió, amb cortesia, amb respecte i sensibilitat. 
– Distingir els errors comesos i proposar les accions correctives necessàries. 

 
C3: aplicar tècniques de comunicació efectiva, en situacions de relacions professionals amb superiors 
jeràrquics i altres membres de l'establiment de jocs d'atzar, seleccionant les pautes d'actuació 
apropiades en funció dels diferents elements, barreres, dificultats i alteracions existents. 

CE3.1 Identificar les comunicacions habituals que es produeixen amb superiors jeràrquics i 
altres membres en establiments de jocs d'atzar. 
CE3.2 Identificar les diferències existents entre comunicació amb clients interns i externs de 
l'establiment. 
CE3.3 A partir del desenvolupament de casos degudament caracteritzats de situacions de 
treball, en els quals s'experimenten diferents formes de distorsió, interferències, barreres, 
dificultats i altres alteracions en la comunicació interpersonal, habituals en establiments de jocs 
d'atzar, cal: 

– Identificar, en cada cas, les causes específiques que han donat lloc als problemes en la 
comunicació. 

– Explicar com interactuen, en les comunicacions interpersonals, el nivell de tasca 
‒ racional–, amb el nivell de relació –emocional–, i les principals dificultats que afecten 
els resultats de treball. 

CE3.4 A partir d'un cas pràctic degudament caracteritzat, en el qual es reben o s'emeten 
crítiques i comentaris sobre l'activitat laboral, cal: 

– Expressar les opinions crítiques i les discrepàncies, tant a superiors jeràrquics com a 
altres membres de l'establiment, de forma concreta i objectiva, evitant desqualificacions 
verbals o gestuals. 

– Rebre les opinions crítiques, tant de superiors jeràrquics com d’altres membres de 
l'establiment, amb calma i sense reaccions negatives. 

CE3.5 En diferents casos de relació interpersonal en entorns de treball i a través de simulacions 
de diferents llocs de treball, cal: 

– Aplicar pautes de comunicació efectiva en cada cas. 
– Identificar, una vegada realitzada la simulació, els punts crítics del procés de 

comunicació desenvolupat, i explicar els punts forts i febles. 
– Explicar les possibles conseqüències d'una comunicació no efectiva, en un context de 

treball donat. 
– Identificar, a través de l'actuació en les simulacions, els valors ètics personals i 

professionals que s'han evidenciat. 
 
C4: aplicar pautes bàsiques d'actuació davant queixes i reclamacions de clients en establiments de jocs 
d'atzar, seguint criteris i procediments establerts per diferents organitzacions. 

CE4.1 Explicar les pautes bàsiques de resolució de conflictes en relació amb les situacions 
conflictives amb el client més habituals en establiments de jocs d'atzar. 
CE4.2 Identificar la documentació més habitual que s'utilitza en establiments de jocs d'atzar per 
recollir una reclamació i esmentar la informació que ha de contenir. 
CE4.3 Identificar les queixes o reclamacions que sobrepassen la responsabilitat assignada en 
funció del lloc de treball i que han de ser canalitzades a un superior. 
CE4.4 En un supòsit pràctic de queixes de clients en diferents establiments de jocs d'atzar i en 
diferents llocs de treball, cal aplicar tècniques senzilles de resolució de conflictes i identificar les 
que excedeixin la seva responsabilitat. 
CE4.5 Determinar les bones pràctiques per a l'eliminació o minimització dels factors de risc 
personals derivats de l'atenció al client en casos de queixes i reclamacions. 

 
Continguts  
 
1. Comunicació i atenció al client en establiments de jocs d'atzar 

– La comunicació: 
 Tècniques de comunicació habituals en aquests establiments 
 El procés de comunicació i barreres habituals en establiments de jocs d'atzar 



 Resolució de problemes de comunicació 
 Característiques de la comunicació 
 Comunicació verbal i no verbal habitual en establiments de jocs d'atzar: 

 Instruccions 

 Missatges 

 Signes 

 Senyals 
– Tipus de clients habituals en funció dels jocs i dels establiments: 

 Casinos 
 Sales de bingo 
 Sales de joc 

– Aplicació de comportaments bàsics en funció de tipologies i diferències culturals. 
– Regles bàsiques d'habilitat social i imatge personal habituals en establiments de jocs 

d'atzar: 
 Imatge corporativa: 

 Uniformitat 

 Comportaments que la danyen  
 
2. Comunicació amb clients davant de queixes i reclamacions 

– Queixes i reclamacions de clients habituals en establiments de jocs d'atzar. 
– Processos de comunicació en situacions de queixes i reclamacions: 

 Tècniques en situacions de queixes i reclamacions 
 Escolta activa i empàtica 
 Assertivitat 
 Resolució de conflictes 

– Seguretat personal en cas de conflicte amb clients.  
 
3. Comunicació interna efectiva en establiments de jocs d'atzar 

– Fluxos de comunicació habituals en establiments de jocs d'atzar: 
 Informació gràfica 

– Processos de comunicació interpersonal en el treball: 
 El feedback i l'escolta efectiva 
 Actituds, comportaments i senyals d'escolta 
 Selecció i organització del contingut de missatges en la comunicació 

interpersonal pròpia del lloc 
 Identificació de dificultats i barreres habituals en la comunicació en 

establiments i jocs d'atzar i solucions 
 Utilització de tècniques assertives en situacions de treball pròpies 

d'establiments de jocs d'atzar 
– Aplicació de pautes bàsiques per al tractament de conflictes interns en establiments de 

jocs d'atzar: 
 Característiques i identificació: 

 Tipus de conflictes i causes més habituals en les relacions de treball en 
establiments de jocs d'atzar 

 Conflictes, crítiques i discrepàncies relacionats amb la tasca 

 Conflictes de l'àmbit de les relacions 
 Control emocional: 

 Comportaments i senyals bàsics 

 Identificació i posada en pràctica de pautes d'actuació personal davant 
conflictes 

– El conflicte com a oportunitat de millora.  
  
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ACTIVITATS PER AL JOC EN 
TAULES DE CASINOS  
 
Codi: MP0355  
 
Durada: 40 hores  
 
 



Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1. Realitzar l'obertura, la conducció i el tancament del joc de blackjack, pòquer amb descart i pòquer 
sense descart. 

CE1.1 Estendre, recomptar i recollir les fitxes, i traslladar-les al fitxer.  
CE1.2 Revisar, estendre en forma de ventall, recollir i escartejar els naips.  
CE1.3 Realitzar els canvis sol·licitats pels clients. 
CE1.4 Admetre les apostes. 
CE1.5 Repartir els naips a clients tenint en compte les seves peticions i la banca.  
CE1.6 Retirar apostes perdedores i pagar apostes guanyadores. 
CE1.7 Estendre, recomptar i recollir les fitxes, l'efectiu i la propina, i lliurar-los al caixer. 
CE1.8 Revisar, recollir i lliurar els naips al responsable. 

 
C2. Realitzar l'obertura, la conducció i el tancament del joc de punt i banca.  

CE2.1 Estendre, recomptar i recollir les fitxes, i traslladar-les al lloc corresponent. 
CE2.2 Revisar, estendre en forma de ventall, recollir i escartejar els naips.  
CE2.3 Realitzar els canvis sol·licitats pels clients. 
CE2.4 Admetre les apostes. 
CE2.5 Sol·licitar al client que procedeixi a l'extracció de naips del sabot i aplicar la taula 
reguladora. 
CE2.6 Retirar apostes perdedores i pagar apostes guanyadores.  
CE2.7 Revisar, recollir i lliurar els naips al responsable. 
CE2.8 Estendre, recomptar i recollir les fitxes, l'efectiu i la propina, i lliurar-los al caixer. 

 
C3. Realitzar l'obertura, la conducció i el tancament del joc de ruleta americana i ruleta francesa. 

CE3.1 Estendre, recomptar i recollir les fitxes, i traslladar-les al lloc corresponent. 
CE3.2 Realitzar els canvis sol·licitats pels clients. 
CE3.3 Admetre les apostes. 
CE3.4 Llançar la bola dins de la ruleta i anunciar el número premiat.  
CE3.5 Retirar apostes perdedores i pagar apostes guanyadores. 
CE3.6 Estendre, recomptar i recollir les fitxes, l'efectiu i la propina, i lliurar-los al caixer. 

 
C4. Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en 
el centre de treball. 

CE4.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs que 
cal realitzar. 
CE4.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE4.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar que 
s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE4.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball.  
CE4.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE4.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del 
medi ambient. 
 

Continguts 
 
1. Obertura, conducció i tancament del joc de blackjack, de pòquer amb descart i pòquer sense 
descart 

– Recompte de fitxes i propines. 
– Recompte d'efectiu. 
– Exposició de naips. 
– Canvi a clients. 
– Admissió d'apostes. 
– Repartiment de naips. 
– Pagament de premis. 

 
2. Obertura, conducció i tancament del joc de punt i banca 

– Recompte de fitxes i propines. 
– Recompte d'efectiu. 
– Exposició de naips. 



– Canvi a clients. 
– Admissió d'apostes. 
– Distribució del joc. 
– Maneig de la pala. 
– Pagament de premis. 

 
3. Obertura, conducció i tancament del joc de ruleta americana i ruleta francesa 

– Recompte de fitxes i propines. 
– Recompte d'efectiu. 
– Canvi a clients. 
– Admissió i col·locació d'apostes. 
– Llançament de bola. 
– Separació del número premiat. 
– Maneig del rascle. 
– Pagament de premis. 

 
4. Integració i comunicació en el centre de treball 

– Comportament responsable en el centre de treball. 
– Respecte dels procediments i normes del centre de treball. 
– Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
– Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
– Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball. 
– Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
– Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi 

ambient. 
  

IV. PRESCRIPCIONS DEL PERSONAL FORMADOR  
 

Mòduls formatius Acreditació requerida 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

Amb 
acreditació 

Sense 
acreditació 

MF1769_2 
Operacions 
complementàries a la 
conducció de jocs de 
taula en casinos 

 Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents. 

 Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

 Tècnic/a superior de la família professional 
d'Hoteleria i turisme. 

 Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea 
professional de jocs d'atzar de la família 
professional d'Hoteleria i turisme. 

3 anys 5 anys 

MF1770_2: Conducció 
del joc de blackjack 

 Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents. 

 Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

 Tècnic/a superior de la família professional 
d'Hoteleria i turisme. 

 Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea 
professional de jocs d'atzar de la família 
professional d'Hoteleria i turisme.  

3 anys 5 anys 

MF1771_2: Conducció 
de jocs de pòquer amb 
descart i pòquer sense 
descart 

 Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents. 

 Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

 Tècnic/a superior de la família professional 
d'Hoteleria i turisme. 

 Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea 
professional de jocs d'atzar de la família 
professional d'Hoteleria i turisme. 

3 anys 5 anys 



MF1772_2: Conducció 
del joc de punt i banca 

 Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents. 

 Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

 Tècnic/a superior de la família professional 
d'Hoteleria i turisme. 

 Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea 
professional de jocs d'atzar de la família 
professional d'Hoteleria i turisme. 

3 anys 5 anys 

MF1773_2: Conducció 
dels jocs de ruleta 
francesa i ruleta 
americana 

 Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents. 

 Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

 Tècnic/a superior de la família professional 
d'Hoteleria i turisme. 

 Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea 
professional de jocs d'atzar de la família 
professional d'Hoteleria i turisme. 

3 anys 5 anys 

MF1774_2: Supervisió 
de jocs de taula en 
casinos 

 Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents. 

 Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

 Tècnic/a superior de la família professional 
d'Hoteleria i turisme. 

 Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea 
professional de jocs d'atzar de la família 
professional d'Hoteleria i turisme. 

3 anys 5 anys 

MF1768_1: Operacions 
bàsiques de comunicació 
en establiments de jocs 
d'atzar 

 Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents. 

 Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

 Tècnic/a i tècnic/a superior de la família professional 
d'Hoteleria i turisme. 

 Certificats de professionalitat de nivell 2 i de nivell 3 
de l'àrea professional de jocs d'atzar de la família 
professional d'Hoteleria i turisme.  

 

3 anys 5 anys 

 
 

V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT  
  

Espai formatiu Superfície m
2  

15 alumnes 
Superfície m

2  

25 alumnes 
Aula polivalent 30 50 

Taller de jocs de casinos 80 80 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Aula polivalent X X X X X X X 

Taller de jocs de casinos X X X X X X X 

 

Espai formatiu Equipament 
Aula polivalent – Pissarres per escriure amb retolador 

– Equips audiovisuals 
– Rotafolis 
– Material d'aula 
– Taula i cadira per a formador/a 
– Taules i cadires per a alumnes  

Taller de jocs de casinos – Taula de ruleta americana 
– Taula de ruleta francesa 
– Taula de punt i banca 
– Taula de blackjack 



– Taula de pòquer 
– Taula tauler 
– Cadires 
– Fitxers: fitxes de color i fitxes de valor 
– Naips 
– Sabots 
– Espiga o marcador 
– Pala 
– Distribuïdor automàtic de blackjack 
– Distribuïdor automàtic de pòquer 
– Rascles 
– Boles 
– Dolly  

 
 
No s’ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s’hagin de diferenciar necessàriament 
mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i els equipaments hauran de complir la normativa industrial i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat dels participants. 
 
El nombre d'unitats que s'han de disposar dels estris, màquines i eines que s'especifiquen en 
l'equipament dels espais formatius, serà el suficient per a un mínim de 15 alumnes i s’haurà 
d’incrementar, si s’escau, per atendre un nombre superior d’alumnes. 
 
En el cas que la formació s’adreci a persones amb discapacitat, es duran a terme les adaptacions i els 
ajustaments raonables per assegurar-ne la participació en condicions d'igualtat. 
 


