
ANNEX ÚNIC 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Denominació: Direcció i producció en cuina 
 
Codi: HOTR0110 
 
Família professional: Hoteleria i turisme 
 
Àrea professional: Restauració 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Qualificació professional de referència: 
 
HOT332_3 Direcció i producció de cuina (RD 1700/2007 de 14 de desembre) 
 
Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 
 
UC1058_3: Aplicar i supervisar l'execució de tot tipus de tècniques de manipulació conservació i 
regeneració d'aliments. 
UC1059_3: Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d'elaboracions 
culinàries bàsiques, complexes i de múltiples aplicacions. 
UC1060_3: Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació de plats de cuina 
creativa i d'autor. 
UC1061_3: Desenvolupar i supervisar processos d'elaboració i presentació de tot tipus de 
productes de rebosteria. 
UC1062_3: Tastar aliments per a la seva selecció i ús en hoteleria. 
UC0711_2: Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria. 
UC1063_3: Dissenyar ofertes gastronòmiques. 
UC1064_3: Gestionar processos d'aprovisionament en restauració.  
UC1065_3: Organitzar processos de producció culinària. 
UC1066_3: Administrar unitats de producció culinària. 
 
Competència general 
 
Administrar unitats de producció culinària, gestionar-ne els processos prestant assistència tècnica i 
operativa i determinar ofertes gastronòmiques, optimitzant els recursos materials i humans de 
manera que se satisfacin els objectius de l'organització i les expectatives dels clients. 
 
Entorn professional 
 
Àmbit professional: 
 
Desenvolupa la seva activitat professional tant en grans com en mitjanes i petites empreses, 
principalment del sector d'hoteleria i, en concret, del subsector de restauració; pot actuar als petits 
establiments, moltes vegades, com a propietari i cap de cuina simultàniament. Encara que la seva 
activitat professional es desenvolupa habitualment en establiments de caràcter privat, també pot 
desenvolupar-la en establiments públics, fonamentalment quan se situa en el sector educatiu, 
sanitari o de serveis socials. Quan no actua per compte propi, realitza les seves funcions sota la 
dependència del director de l'establiment, sigui un hotel o sigui un altre tipus d'allotjament, o un 
establiment de restauració. 
 
 
 



Sectors productius: 
 
Se situa, principalment, en sectors i subsectors productius i de prestació de serveis en els quals es 
desenvolupen processos de preelaboració, elaboració i, si s'escau, servei d'aliments i begudes, 
com seria el sector d'hoteleria i, en el seu marc, els subsectors d'hoteleria i restauració tradicional, 
moderna i col·lectiva. En menor mesura també se situa en altres sectors, com el de sanitat, serveis 
socials, educació o transports i comunicacions. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
 
3734.1024 Cap de partida. 
3734.1015 Cap de cuina.  
Segon cap de cuina.  
Cap de servei d’àpats. 
5210.1012 Encarregat/ada de rebost. 
 
Durada de la formació associada: 1.110 hores 
 
Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives 
 
MF1058_3: Tractament de gèneres culinaris (110 hores). 

 UF1355: Supervisió de les operacions preliminars i tècniques de manipulació (50 hores). 

 UF1356: Control de la conservació dels aliments per al consum i distribució comercial (30 
hores). 

 UF1357: Regeneració òptima dels aliments (30 hores). 
MF1059_3: Elaboració culinària (230 hores). 

 UF1358: Desenvolupament i supervisió de l'aprovisionament de gèneres i posada a punt 
(60 hores). 

 UF1359: Control d'elaboracions culinàries bàsiques i complexes (90 hores). 

 UF1360: Supervisió en el desenvolupament de les preparacions culinàries fins a la seva 
finalització (80 hores). 

MF1060_3: Cuina creativa i d'autor (80 hores).  
MF1061_3: Processos de rebosteria (150 hores). 

 UF1361: Preparació de masses i elaboracions complementàries múltiples de rebosteria (70 
hores). 

 UF1362: Realització de decoracions de rebosteria i expositors (40 hores). 

 UF1363: Aplicació dels mètodes de conservació i regeneració dels preparats de rebosteria 
(40 hores). 

MF1062_3: Tast d'aliments en hoteleria (60 hores). 
MF0711_2: (Transversal). Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria (60 hores). 
MF1063_3: Ofertes gastronòmiques (80 hores). 
MF1064_3: (Transversal) Aprovisionament en restauració (90 hores).  
MF1065_3: Organització de processos de cuina (80 hores). 
MF1066_3: Administració en cuina (90 hores). 
 
MP0288: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i producció en cuina (80 hores). 
 
Vinculació amb capacitacions professionals 
 
La formació que estableix el mòdul formatiu de “Seguretat i higiene i protecció ambiental en 
hoteleria” ha de garantir el nivell de coneixements necessaris per a la manipulació correcta dels 
aliments. 
 
 
 
 



II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: APLICAR I SUPERVISAR L'EXECUCIÓ DE TOT TIPUS DE TÈCNIQUES DE 
MANIPULACIÓ, CONSERVACIÓ I REGENERACIÓ D'ALIMENTS 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1058_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: preparar i emmagatzemar en cru tot tipus de gèneres culinaris de manera que siguin aptes 
per a l'elaboració de diferents tipus de plats o per a la comercialització posterior. 

CR1.1 Es realitzen l'aprovisionament de gèneres i la posada a punt dels estris i equips 
necessaris a partir de l'ordre de treball o procediment que la substitueixi. 
CR1.2 Es realitzen les operacions de neteja i condicionament del gènere originant la menor 
minva possible. 
CR1.3 S'apliquen les tècniques i normes bàsiques de tractament d'aliments en cru, una 
vegada finalitzada la seva manipulació, utilitzant, si s’escau, les tècniques de cocció 
establertes respecte a aquells gèneres que ho necessitin. 
CR1.4 S’obtenen els talls de les peces en funció de les seves aplicacions culinàries 
posteriors i mètodes d'elaboració, aplicant-hi, si s’escau, les tècniques bàsiques per 
estovar, retallar, entatxonar, cosir o albardar els talls.  
CR1.5 Es realitzen les operacions de tall, com ara trossejar, fraccionar, picar, racionar o 
altres, a fi d’obtenir el màxim aprofitament dels gèneres. 
CR1.6 Es realitza l'emmagatzematge dels gèneres en funció de les seves característiques i 
temperatures de conservació, seguint els procediments establerts, en els envasos 
apropiats i amb els equips assignats. 
CR1.7 Es duu a terme la neteja dels utensilis i equips utilitzats en el procés amb els 
productes i mètodes establerts. 
CR1.8 Es mantenen els equips de fred i de calor, durant la manipulació de les matèries 
primeres, en les condicions de temperatura requerides, i s’actua per mitjà d'operacions 
manuals sobre els reguladors o mitjans de control de processos. 
CR1.9 S'utilitzen racionalment els equips i mitjans energètics establerts per als processos, 
per tal d’evitar consums, costos i desgastos innecessaris. 

 
RP2: conservar i envasar gèneres que siguin aptes per al consum posterior o distribució comercial. 

CR2.1 Es realitzen la conservació i l’envasament dels gèneres: 
– Tenint en compte les característiques del gènere en qüestió. 
– Seguint els procediments establerts. 
– En els envasos i amb els equips assignats. 
– A les temperatures adequades. 
– Aplicant-hi, si s’escau, tècniques tradicionals per salar, marinar o adobar. 
– Aplicant-hi, si s’escau, tècniques d'abatiment ràpid de temperatures o de congelació 

criogènica amb nitrogen líquid. 
– Aplicant-hi, si s’escau, tècniques d'envasament tradicional, al buit i/o amb injecció de 

gas inert. 
– Presentant el producte d'acord amb les normes definides. 
CR2.2 Es duen a terme les tasques de neteja dels utensilis i equips utilitzats en el procés 
amb la freqüència, els productes i els mètodes establerts. 
CR2.3 Es mantenen els equips de calor i de fred, durant els processos, en les condicions 
de temperatura requerides, i s’actua per mitjà d'operacions manuals sobre els reguladors o 
mitjans de control. 



CR2.4 S'utilitzen racionalment els equips i mitjans energètics establerts per als processos, 
per tal d’evitar consums, costos i desgastos innecessaris.  
CR2.5 S'apliquen les tècniques per dessecar aliments segons les normes establertes. 

 
RP3: regenerar gèneres i elaboracions culinàries que siguin aptes per al consum posterior o 
distribució comercial. 

CR3.1 Es realitzen la preparació d'estris, equips i l'aprovisionament de gèneres o 
d'elaboracions culinàries a partir de la fitxa tècnica o procediment que la substitueixi. 
CR3.2 S'utilitzen els mètodes i equips establerts per regenerar gèneres culinaris i aliments 
a la temperatura d'utilització. 
CR3.3 Es duen a terme les tasques de neteja dels utensilis i equips utilitzats en el procés 
amb la freqüència, els productes i mètodes establerts. 
CR3.4 Es mantenen els equips de calor i de fred en les condicions de temperatura 
requerida, durant la regeneració de gèneres o d'elaboracions culinàries, i s’actua per mitjà 
d'operacions manuals sobre els reguladors o mitjans de control de processos. 
CR3.5 S'utilitzen racionalment els equips i mitjans energètics establerts per als processos, 
per tal d’evitar consums, costos i desgastos innecessaris. 

 
RP4: supervisar els processos de manipulació, conservació, envasament i regeneració de gèneres, 
preelaboracions i elaboracions culinàries, de manera que s'evitin o es corregeixin possibles 
desviacions respecte a la definició i cost del producte, les seves normes bàsiques de tractament i 
l'estàndard de qualitat establert. 

CR4.1 Se supervisa la manipulació en cru de tot tipus de gèneres culinaris, de manera que 
siguin aptes per a la utilització posterior en l'elaboració de diferents tipus de plats o 
comercialització posterior. 
CR4.2 Se supervisa l’emmagatzematge en cru dels gèneres manipulats, de manera que 
siguin aptes per a la utilització posterior en l'elaboració de diferents tipus de plats o 
comercialització posterior. 
CR4.3 Se supervisa la conservació de gèneres i elaboracions culinàries, per tal de garantir 
que siguin aptes per al consum o distribució comercial posteriors. 
CR4.4 Se supervisa l’envasament de gèneres i elaboracions culinàries, per tal de garantir 
que siguin aptes per al consum o distribució comercial posteriors. 
CR4.5 Se supervisa la regeneració de gèneres, preelaboracions i elaboracions culinàries, 
per tal de garantir que siguin aptes per a la utilització posterior en l'elaboració o 
acompanyament de plats. 

 
 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Mobiliari i maquinària propis d'una cambra freda, com ara piques estàtiques per rentar-hi verdures i 
peixos, escorredores de verdures, taules d'acer inoxidable, cambres frigorífiques, congeladors, 
serres elèctriques, picadores i talladores de vianda freda. Autoclau. Equips generadors d'ozó. 
Abatedors de temperatura. Equips d'envasament. Maquinària de dessecació. Màquines auxiliars. 
Utensilis i parament de cuina. Matèries primeres crues. Elaboracions culinàries. Material de 
condicionament. Extintors i sistemes de seguretat. Productes de neteja. Combustibles. Uniformes 
apropiats. 
 
Productes i resultats 
Gèneres i elaboracions culinàries preparats per a l'emmagatzematge, conservació, envasament, 
distribució comercial, regeneració o elaboració posterior de plats. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de processos normalitzats. Manuals de funcionament d'equips, maquinària i instal·lacions. 
Ordres de treball. Fitxes tècniques sobre manipulació d'aliments en cru. Taules de temperatures 



apropiades. Normes de seguretat i higienicosanitàries i de manipulació d'aliments. Vals de rebost. 
Comunicats de registre de treball i incidències. Registres sanitaris. 
 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: DESENVOLUPAR I SUPERVISAR PROCESSOS DE PREPARACIÓ I 
PRESENTACIÓ D'ELABORACIONS CULINÀRIES BÀSIQUES, COMPLEXES I DE MÚLTIPLES 
APLICACIONS 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1059_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: preparar elaboracions culinàries de múltiples aplicacions que siguin aptes per a la utilització 
posterior en l'elaboració o acompanyament de plats. 

CR1.1 Es duen a terme l'aprovisionament intern de matèries primeres i la preparació 
d'estris i equips a partir de la fitxa tècnica d'elaboració o procediment que la substitueixi. 
CR1.2 Es realitzen les elaboracions culinàries de múltiples aplicacions, com ara fons, 
salses o altres, aplicant-hi les tècniques i normes de manipulació, tractament o cocció 
d'aliments. 
CR1.3 Es realitzen l'acabat i la presentació de les elaboracions bàsiques que hagin de ser 
objecte de servei immediat, d'acord amb les normes definides, una vegada finalitzat el 
procés d'elaboració. 
CR1.4 S'utilitzen els mètodes i equips establerts en la regeneració a temperatura de servei. 
CR1.5 Es duen a terme les tasques de neteja dels utensilis i equips utilitzats en el procés 
amb la freqüència, els productes i els mètodes establerts. 
CR1.6 Es mantenen els equips de calor i de fred en les condicions de temperatura 
requerida, durant la confecció de les elaboracions de múltiples aplicacions, i s’actua per 
mitjà d'operacions manuals sobre els reguladors o mitjans de control de processos. 
CR1.9 S'utilitzen racionalment els equips i mitjans energètics establerts per als processos, 
per tal d’evitar consums, costos i desgastos innecessaris.  
CR1.8 Es realitzen les elaboracions vàlides per a diferents necessitats nutricionals, en cas 
que sigui necessari, amb una mateixa matèria primera. 

 
RP2: preparar i presentar elaboracions culinàries elementals d'acord amb la definició del producte i 
les tècniques bàsiques d'elaboració. 

CR2.1 Es duen a terme l'aprovisionament intern de matèries primeres i la preparació 
d'estris i equips a partir de la fitxa tècnica d'elaboració o procediment que la substitueixi. 
CR2.2 S'executa la preparació culinària elemental aplicant-hi les tècniques i normes 
bàsiques d'elaboració que estableix la fitxa tècnica. 
CR2.3 Es realitzen l'acabat i la presentació de la preparació culinària elemental un cop 
finalitzat el procés d'elaboració, d'acord amb les normes definides.  
CR2.4 S'utilitzen els mètodes i equips establerts en la regeneració d'elaboracions culinàries 
elementals a temperatura de servei. 
CR2.5 Es duen a terme les tasques de neteja dels utensilis i equips utilitzats en els 
processos amb la freqüència, els productes i els mètodes establerts. 
CR2.6 Es mantenen els equips de calor i de fred en les condicions de temperatura 
requerides, i s’actua per mitjà d'operacions manuals sobre els reguladors o mitjans de 
control de processos. 
CR2.7 S'utilitzen racionalment els equips i mitjans energètics establerts per als processos, 
per tal d’evitar consums, costos i desgastos innecessaris. 

 



RP3: preparar i presentar elaboracions culinàries complexes, d'acord amb la definició del plat, les 
tècniques de preparació i un estàndard de qualitat elevat.  

CR3.1 S’executen la preparació i presentació de les elaboracions culinàries complexes 
tenint en compte: 
– L'aprovisionament intern de matèries primeres o productes semielaborats. 
– La preparació d'estris i equips. 
– L'aplicació de tècniques, normes de manipulació i tractament d'aliments. 
– La utilització de les tècniques d'elaboració establertes per a cada preparació culinària. 
– L'acabat i la presentació del plat. 
– La regeneració a temperatura de servei. 
– El manteniment de les temperatures requerides. 
– La utilització dels equips i mitjans energètics establerts, per tal d’evitar consums, 

costos i desgastos innecessaris. 
– Les tasques de neteja. 
CR3.2 Es preparen les elaboracions culinàries noves a partir de nova informació rebuda, 
com ara receptaris, fitxes tècniques de fabricació o altres.  
CR3.3 Davant la impossibilitat d'aprovisionament, se substitueixen ingredients d'un 
determinat plat, però no obstant això, se satisfà el client. 
CR3.4 Són objecte de satisfacció les peticions i els gustos del client, manifestats 
directament o a través del personal del menjador, en el marc de les normes i estàndards de 
qualitat establerts. 
CR3.5 Es manté un alt nivell de qualitat en les preparacions culinàries.  
CR3.6 Si s’escau, són objecte de realització les presentacions artístiques i complexes de 
plats. 
CR3.7 S'utilitzen eficaçment les tècniques més noves de cocció. 

 
RP4: realitzar decoracions culinàries per a tot tipus de plats i assistir en la decoració i muntatge 
dels expositors. 

CR4.1 Es dissenya el model gràfic utilitzant imaginació i creativitat. 
CR4.2 Es plasma el model gràfic que detalla el motiu de decoració amb rigor i sentit estètic. 
CR4.3 És objecte de selecció prèvia la tècnica de decoració adequada a cada preparació 
culinària concreta, tenint en compte els gèneres amb què es treballa, els gustos dels clients 
i les tendències actuals en la cuina.  
CR4.4 Els gèneres culinaris i altres materials escollits són aptes per a l'aplicació de la 
tècnica decorativa seleccionada i la conseqüent realització del motiu dissenyat amb 
antelació. 
CR4.5 S'estableix o es comprova el lloc d'ubicació dels motius decoratius. 
CR4.6 Es decideix l'ordre de col·locació dels productes culinaris als expositors seguint 
criteris de sabor, mida, color, naturalesa del producte, temperatura de conservació i 
moment d'utilització. 
CR4.7 Es determinen les tècniques i els elements decoratius que millor s'adeqüin al tipus 
d'establiment, temporada, oferta gastronòmica, tipus de clients, tipus de servei i classe 
d'expositor. 
CR4.8 Es dedueixen i s’estableixen les necessitats de mobiliari, equips i utensilis per al 
muntatge de tot tipus d'expositors. 
CR4.9 Es realitzen les decoracions d’acord amb el disseny prèviament definit i amb les 
tècniques seleccionades. 

 
RP5: supervisar els processos de realització d'elaboracions culinàries bàsiques, complexes i de 
múltiples aplicacions, així com els resultats intermedis i finals que en deriven, de manera que 
s'evitin o es corregeixin possibles desviacions respecte a la definició i cost del producte, les seves 
normes de preparació i l'estàndard de qualitat establert. 

CR5.1 Se supervisa la regeneració de gèneres o preelaboracions culinàries per mitjà de 
calor, en condicions d'ús, per tal de garantir que siguin aptes per a la utilització posterior en 
l'elaboració o acompanyament de plats.  



CR5.2 Se supervisa la preparació d'elaboracions culinàries de múltiples aplicacions per tal 
de garantir que siguin aptes per a la utilització posterior en l'elaboració o acompanyament 
de plats. 
CR5.3 Se supervisen la preparació i presentació d'elaboracions culinàries bàsiques i 
complexes, per garantir que concorden amb la definició del producte, respectant les 
tècniques bàsiques de preparació, a fi d’aconseguir un elevat estàndard de qualitat. 
CR5.4 Se supervisen la preparació i presentació de diferents tipus de plats de la cuina 
regional, nacional i estrangera per garantir que siguin atractius per als clients i s'ajustin als 
objectius econòmics de l'establiment. 
CR5.5 Se supervisen el disseny i la realització de decoracions culinàries, per garantir que 
s’adeqüen a la definició del plat, al tipus d'expositor o al tipus de decoració prèviament 
conceptualitzada. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Mobiliari específic de cuina. Equips generadors de calor de diferents tipus i mides. Equips de fred. 
Equips d'envasament. Expositors. Equips generadors d'ozó. Màquines auxiliars. Utensilis i 
parament de cuina. Parament de servei. Matèries primeres crues i/o preparades. Extintors i 
sistemes de seguretat. Productes de neteja. Combustible. Uniformes apropiats. 
 
Productes i resultats 
Plats més significatius de la cuina regional, nacional i internacional. Decoracions culinàries per a tot 
tipus d'expositors realitzades. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de processos normalitzats. Manuals de funcionament d'equips, maquinària i instal·lacions. 
Ordres de treball. Fitxes tècniques d'elaboració. Receptaris i bibliografia específica. Taules de 
temperatures apropiades. Normes de seguretat i higienicosanitàries i de manipulació d'aliments. 
Vals de rebost. Comunicats de registre de treball i incidències. Registres sanitaris. 
 
 
Unitat de competència 3 
 
Denominació: DESENVOLUPAR I SUPERVISAR PROCESSOS DE PREPARACIÓ I 
PRESENTACIÓ DE PLATS DE CUINA CREATIVA I D'AUTOR 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1060_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: preparar i presentar diferents plats de cuina creativa per enriquir l'oferta gastronòmica i captar 
nous clients, ajustant-se als objectius econòmics de l'establiment. 

CR1.1 S'executen la preparació i presentació de plats de cuina creativa d'acord amb les 
normes establertes pel que fa a: 
– La preparació d'estris i equips. 
– L'aprovisionament de matèries primeres o semielaborades. 
– La regeneració a temperatura de servei. 
– L'aplicació rigorosa de tècniques i normes de manipulació i tractament d'aliments en 

cru. 
– L'aplicació rigorosa de les tècniques d'elaboració establertes per a cada preparació 

culinària. 
– L'acabat i la presentació seguint les indicacions que estableix la fitxa tècnica. 
– El manteniment de les temperatures requerides. 



– La utilització dels equips i mitjans energètics establerts, per tal d’evitar consums, 
costos i desgastos innecessaris. 

– Les tasques de neteja. 
CR1.2 S'obté el màxim partit gastronòmic i econòmic dels gèneres.  
CR1.3 Es realitza la resposta a les necessitats d'innovació de l'oferta gastronòmica en 
funció dels gustos de la clientela i dels objectius gastronòmics i econòmics de l'establiment, 
aplicant-hi la seva cultura gastronòmica i habilitats d'adaptació. 
CR1.4 Són objecte de satisfacció les peticions i els gustos del client, manifestats 
directament o a través del personal del menjador, en el marc de les normes i estàndards de 
qualitat establerts. 

 
RP2: preparar i presentar diferents tipus de plats d'autoria personal per diferenciar-se de la 
competència, ampliar l'espectre de clients i potenciar la imatge de l'establiment. 

CR2.1 En la concepció del plat se segueixen les pautes següents: 
– Identificació i selecció de gèneres. 
– Selecció de tècniques. 
– Planificació del procés d'execució. 
– Identificació de punts crítics. 
– Disseny de la presentació. 
CR2.2 S'executen la preparació i presentació de plats d'elaboració pròpia pel que fa a: 
– La preparació d'estris i equips. 
– L'aprovisionament de matèries primeres o semielaborades. 
– La regeneració a temperatura de servei, si s’escau. 
– El manteniment de les temperatures requerides. 
– L'aplicació de tècniques i normes de manipulació i tractament d'aliments. 
– La utilització de les tècniques culinàries. 
– L'acabat del plat. 
– La utilització dels equips i mitjans energètics establerts, per tal d’evitar consums, 

costos i desgastos innecessaris. 
– Les tasques de neteja. 
CR2.3 S'obté el màxim partit gastronòmic dels gèneres. 
CR2.4 S'elaboren els plats a partir de la seva investigació gastronòmica, amb imaginació i 
creativitat. 
CR2.5 Es realitza la resposta a les necessitats d'innovació de l'oferta gastronòmica en 
funció de la clientela potencial a la qual vagi adreçada i de la disponibilitat de matèria 
primera. 
CR2.6 Són objecte de satisfacció les peticions i els gustos del client, manifestats a través 
del personal del menjador, en el marc de les normes i estàndards de qualitat establerts. 
 

RP3: preparar i presentar diferents tipus de plats d’autors reconeguts, per enriquir l'oferta 
gastronòmica i captar nous clients, ajustant-se als objectius econòmics de l'establiment. 

CR3.1 S'executen la preparació i presentació de plats d’autors reconeguts tenint en 
compte: 
– La interpretació de la recepta. 
– La preparació d'estris i equips. 
– L'aprovisionament de matèries primeres o semielaborades. 
– La regeneració a temperatura de servei, si s’escau. 
– Les preelaboracions especificades en la recepta. 
– El manteniment de les temperatures requerides. 
– La utilització de les tècniques culinàries que estableix la fitxa tècnica. 
– L'acabat del plat. 
– La utilització dels equips i mitjans energètics establerts, per tal d’evitar consums, 

costos i desgastos innecessaris. 
– Les tasques de neteja. 
CR3.2 S'obté el màxim partit gastronòmic i econòmic dels gèneres.  



CR3.3 S'elaboren els plats a partir de la seva investigació gastronòmica, amb imaginació i 
creativitat. 
CR3.4 Són objecte de satisfacció les peticions i els gustos del client, manifestats 
directament o a través del personal del menjador, en el marc de les normes i estàndards de 
qualitat establerts. 

 
RP4: supervisar els processos de realització de plats de cuina creativa i d'autor, així com els 
productes intermedis i finals que en deriven, de manera que s'evitin o es corregeixin possibles 
desviacions respecte a la definició i cost del producte, les seves normes bàsiques de preparació i 
l'estàndard de qualitat establert. 

CR4.1 Se supervisa la regeneració de gèneres o preelaboracions culinàries per mitjà de 
calor, en condicions d'ús, per tal de garantir que siguin aptes per a la utilització posterior en 
l'elaboració o acompanyament de plats.  
CR4.2 Se supervisen la preparació i presentació de plats de cuina creativa, per garantir 
que concorden amb la definició del producte, respectant les tècniques de preparació, a fi 
d’aconseguir un elevat estàndard de qualitat. 
CR4.3 Se supervisen la preparació i presentació de diferents tipus de plats de cuina 
d'autor, pròpia o d'altres, per garantir que són atractius per als clients i s'ajusten als 
objectius econòmics de l'establiment.  
CR4.4 Se supervisen el disseny i la realització de decoracions culinàries, per garantir que 
s’adeqüen a la definició del plat, al tipus d'expositor o al tipus de decoració prèviament 
conceptualitzada. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Mobiliari específic de cuina. Equips generadors de calor de diferents tipus i mides. Equips de fred. 
Expositors. Equips generadors d'ozó. Màquines auxiliars i parament de cuina. Utensilis diversos. 
Parament de servei. Matèries primeres crues i/o preparades. Elaboracions culinàries. Extintors i 
sistemes de seguretat. Productes de neteja. Combustible. Uniformes apropiats. 
 
Productes i resultats 
Plats significatius d’autors reconeguts en l'àmbit nacional i internacional. Plats de creació pròpia. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de processos normalitzats. Manuals de funcionament d'equips, maquinària i instal·lacions. 
Ordres de treball. Fitxes tècniques d'elaboració. Receptaris, catàlegs i bibliografia específica. 
Taules de temperatures apropiades. Normes de seguretat i higienicosanitàries i de manipulació 
d'aliments. Comunicats de registre de treball i incidències. Registres sanitaris. 
 
 
Unitat de competència 4 
 
Denominació: DESENVOLUPAR I SUPERVISAR PROCESSOS D'ELABORACIÓ I 
PRESENTACIÓ DE TOT TIPUS DE PRODUCTES DE REBOSTERIA 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1061_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: confeccionar tot tipus de masses d'acord amb les tècniques bàsiques d'elaboració, de manera 
que siguin aptes per a la preparació posterior de determinats plats i productes de rebosteria en 
general, respectant el que estableixen la formulació i el protocol d'elaboració de cada tipus de 
producte. 



CR1.1 Es duen a terme l'aprovisionament de matèries primeres i la preparació d'estris i 
equips a partir de la fitxa tècnica d'elaboració, ordre de treball o procediment que les 
substitueixi, i es verifica que les característiques dels ingredients s'ajusten al que es 
requereix en el procés. 
CR1.2 S'aconsegueixen les condicions idònies actuant per mitjà d'operacions manuals 
sobre els reguladors o mitjans de control del procés en màquines i equips d'operació. 
CR1.3 S’obtenen les masses: 
– Aplicant-hi les tècniques de manipulació o tractament d'aliments en cru. 
– Dosificant els ingredients d'acord amb la formulació i segons l'ordre establert. 
– Aplicant-hi, en cada cas, tècniques per tamisar, dosar, barrejar, pastar, refinar, batre, 

muntar o emulsionar, laminar, fer pasta de full i altres que siguin necessàries. 
– Controlant els paràmetres de temps i velocitat de pastament o batut, de temperatura de 

la massa i d'espessor i repòs de les masses laminades, i adoptant, en cas de 
desviacions, les mesures correctores necessàries. 

– Verificant les característiques físiques i organolèptiques de la massa com ara color, 
extensibilitat, tenacitat, textura i fluïdesa. 

CR1.4 S'utilitzen els equips i mitjans energètics establerts per al procés, per tal d’evitar 
consums, costos i desgastos innecessaris. 

 
RP2: realitzar elaboracions complementàries i específiques de múltiples aplicacions per a 
rebosteria, de manera que siguin aptes per al consum directe o per completar plats i productes. 

CR2.1 Es duen a terme l'aprovisionament de matèries primeres i la preparació d'estris i 
equips a partir de la fitxa tècnica de fabricació, ordre de treball o procediment que les 
substitueixi. 
CR2.2 S'estableixen les condicions idònies d'operació per mitjà d'operacions manuals 
sobre els reguladors o mitjans de control del procés en màquines i equips. 
CR2.3 S'executen les elaboracions complementàries de múltiples aplicacions: 
– Aplicant-hi les tècniques de manipulació o tractament d'aliments en cru. 

– Utilitzant, en cada cas, les tècniques d'elaboració apropiades a cada producte: torrar, 
pelar, triturar, moldre i refinar fruita seca, barrejar, batre o emulsionar, fondre, temperar, 
modelar i coure, entre altres. 

– Obtenint, per a cada producte, la textura, densitat, fluïdesa i altres característiques 
físiques i organolèptiques adequades, i adoptant, en cas de desviació, les mesures 
correctores oportunes. 

CR2.4 Es realitzen les elaboracions específiques aplicant-hi les tècniques i normes de 
manipulació i tractament d'aliments, i utilitzant les tècniques de cocció establertes. 
CR2.5 Es mantenen els equips de calor i de fred en les condicions de temperatura 
requerida, durant la confecció de les elaboracions específiques de múltiples aplicacions, i 
s’actua per mitjà d'operacions manuals sobre els reguladors o mitjans de control de 
processos. 
CR2.6 Un cop finalitzat el procés d'elaboració, es realitza l'emmagatzematge del producte 
en els recipients i equips assignats i a les temperatures adequades.  
CR2.7 S'utilitzen els equips i mitjans energètics establerts per al procés, per tal d’evitar 
consums, costos i desgastos innecessaris. 
CR2.8 Es duen a terme les tasques de neteja dels utensilis i equips utilitzats en el procés 
amb la freqüència, els productes i els mètodes establerts. 

 
RP3: dissenyar i realitzar tot tipus de decoracions per a rebosteria i productes similars i per a tota 
classe d'expositors i serveis, i muntar aquests expositors. 

CR3.1 Es plasma el model gràfic que detalla el motiu de decoració seleccionat utilitzant la 
imaginació i creativitat. 
CR3.2 S'adequa la tècnica de decoració seleccionada al tipus de producte, als gustos dels 
clients i a les tendències actuals en rebosteria. 
CR3.3 Els gèneres culinaris i altres materials escollits són aptes per a l'aplicació de la 
tècnica decorativa seleccionada i la realització del motiu decoratiu dissenyat. 
CR3.4 Es decideix i es comprova el lloc d'ubicació dels motius decoratius. 



CR3.5 Es decideix l'ordre de col·locació dels productes de rebosteria als expositors seguint 
criteris de sabor, olor, mida, color, naturalesa del producte i temperatura de conservació. 
CR3.6 Se seleccionen les tècniques i els elements decoratius en funció dels que millor 
s'adeqüin al tipus d'establiment, temporada, oferta de rebosteria, tipus de clientela, tipus de 
servei i classe d'expositor. 
CR3.7 Es realitzen decoracions de tot tipus d’acord amb el disseny prèviament definit i amb 
les tècniques seleccionades. 
CR3.8 S’estableixen les necessitats de mobiliari, equips i utensilis per muntar tot tipus 
d'expositors. 

 
RP4: preparar i presentar, d'acord amb la definició del producte i/o les tècniques d'elaboració, 
productes fets a base de masses com ara pans, brioixos, pastissos, pastes i pastisseria salada. 

CR4.1 Es duen a terme l'aprovisionament intern de matèries primeres i elaboracions 
complementàries i la preparació d'estris i equips a partir de la fitxa tècnica d'elaboració, 
ordre de treball o procediment que les substitueixi.  
CR4.2 S'aconsegueixen les condicions idònies d'operació actuant per mitjà d'operacions 
manuals sobre els reguladors o mitjans de control del procés en màquines i equips. 
CR4.3 S'executen l'elaboració i la presentació de productes fets a base de masses, com 
ara pastissos, pans senzills, pizzes i altres productes de pastisseria salada, d'acord amb la 
fitxa tècnica d'elaboració: 
– Aplicant-hi les tècniques de manipulació o tractament d'aliments en cru. 
– Utilitzant les tècniques d'elaboració establertes. 
– Utilitzant les elaboracions complementàries que corresponguin. 
– Obtenint el màxim partit econòmic i gastronòmic dels productes de temporada. 
CR4.4 Un cop finalitzat el procés d'elaboració del producte se’n realitza: 
– L’acabat i la presentació d'acord amb les normes prèviament definides, en el cas de 

productes per al consum. 
– L’emmagatzematge en els recipients i equips assignats a les temperatures adequades. 
CR4.5 S'utilitzen eficaçment els mètodes i equips establerts en la regeneració a 
temperatura de servei. 
CR4.6 Es duen a terme les tasques de neteja dels utensilis i equips utilitzats en el procés 
amb la freqüència, els productes i mètodes establerts. 
CR4.7 S'utilitzen els equips i mitjans energètics establerts per al procés, per tal d’evitar 
consums, costos i desgastos innecessaris. 

 
RP5: preparar i presentar, d'acord amb la definició del producte i/o les tècniques bàsiques 
d'elaboració, tot tipus de gelats i postres de cuina tradicionals i d'autor. 

CR5.1 S’executen la preparació i presentació de gelats i postres de cuina tradicionals i 
d'autor tenint en compte: 
– L'aprovisionament intern de matèries primeres i elaboracions específiques. 
– La preparació d'estris i equips. 
– L'aplicació de tècniques i normes de manipulació i tractament d'aliments. 
– La utilització de les tècniques d'elaboració pròpies de cada preparació. 
– L'acabat i la presentació del plat. 
– L'emmagatzematge. 
– La regeneració a temperatura de servei. 
– El manteniment de les temperatures requerides. 
– La utilització dels equips i mitjans energètics establerts, per tal d’evitar consums, 

costos i desgastos innecessaris. 
– Les tasques de neteja. 
CR5.2 Es fan les preparacions de conformitat amb receptaris o fitxes tècniques 
d'elaboració. 
CR5.3 Es realitzen les presentacions tenint en compte les tendències més avantguardistes. 

 
RP6: preparar i presentar diferents tipus de productes de rebosteria de creació pròpia, que siguin 
atractius per als clients i s'ajustin als objectius econòmics de l'establiment. 



CR6.1 S'executen la preparació i presentació de gelats i postres de creació pròpia tenint en 
compte: 
– L'aprovisionament de matèries primeres. 
– La preparació d'estris i equips. 
– L'aplicació de tècniques, normes de manipulació i tractament d'aliments. 
– La utilització de les tècniques d'elaboració que calguin. 
– L'acabat i la presentació del plat. 
– L'emmagatzematge. 
– La regeneració a temperatura de servei. 
– El manteniment de les temperatures requerides. 
– La utilització dels equips i mitjans energètics establerts, per tal d’evitar consums, 

costos i desgastos innecessaris. 
– Les tasques de neteja. 
CR6.2 S'obté el màxim partit gastronòmic i econòmic dels productes de temporada. 
CR6.3 S'elaboren els gelats i les postres de cuina de creació pròpia a partir de la seva 
investigació gastronòmica, amb imaginació i creativitat. 
CR6.4 Es realitza la resposta a les necessitats d'innovació de l'oferta de rebosteria en 
funció dels gustos de la clientela i dels objectius gastronòmics i econòmics de l'establiment, 
aplicant-hi la seva cultura gastronòmica i habilitats d'adaptació. 

 
RP7: conservar i regenerar gèneres, masses, elaboracions complementàries i específiques de 
múltiples aplicacions i productes de rebosteria, de manera que siguin aptes per a l’acabat posterior 
o distribució comercial. 

CR7.1 S'utilitzen eficaçment els equips i mètodes establerts en la regeneració de gèneres i 
elaboracions. 
CR7.2 Es realitza la conservació de masses, elaboracions complementàries i específiques 
de múltiples aplicacions i productes de rebosteria: 
– Tenint en compte les característiques de l'elaboració en qüestió. 
– Seguint les tècniques i els procediments establerts. 
– En els recipients i envasos i amb els equips assignats. 
– Regulant les cambres de conservació segons les característiques de les diferents 

elaboracions. 
– Comprovant que els paràmetres de temperatura, humitat i temps a les cambres de 

refrigeració o de congelació es mantenen dins de les toleràncies permeses, i s’actua, 
en cas que sigui necessari, per mitjà d'operacions manuals sobre els reguladors o 
mitjans de control. 

– Respectant, durant el procés d'emmagatzematge a les cambres, els procediments 
establerts quant a la distribució i volum. 

– Establint els paràmetres idonis perquè el procés es dugui a terme amb les degudes 
garanties d'higiene i conservació de les elaboracions. 

CR7.3 Es duen a terme les tasques de neteja dels utensilis i equips utilitzats en el procés 
amb la freqüència, els productes i els mètodes establerts. 
CR7.4 Es mantenen els equips de calor i de fred, durant els processos, en les condicions 
de temperatura requerides, i s’actua per mitjà d'operacions manuals sobre els reguladors o 
mitjans de control. 
CR7.5 S'utilitzen els equips i mitjans energètics establerts per al procés, per tal d’evitar 
consums, costos i desgastos innecessaris. 

 
RP8: supervisar els processos de preparació, conservació i regeneració de masses, elaboracions i 
productes de rebosteria, així com els resultats intermedis i finals que en deriven, de manera que 
s'evitin i es corregeixin possibles desviacions. 

CR8.1 Els procediments de control que s'estableixen i s’apliquen permeten determinar la 
capacitat i l’eficàcia dels processos tècnics d'aprovisionament intern i manipulació. 
CR8.2 Els processos de confecció de masses, elaboracions complementàries, específiques 
i productes de rebosteria són objecte de comprovació pel que fa a: 
– La preparació d'estris i equips. 



– La regeneració de la massa o l’elaboració. 
– L'aplicació de tècniques de manipulació i tractament d'aliments en cru. 
– La utilització de les tècniques d'elaboració establertes. 
– El manteniment de les temperatures requerides. 
– L'acabat del producte. 
– La utilització dels mitjans energètics, per evitar costos i desgastos innecessaris 

mitjançant les normes d'ús establertes. 

– Les tasques de neteja dels utensilis i equips utilitzats en el procés.  
CR8.3 Es comprova que en els processos de conservació i regeneració de gèneres, 
elaboracions complementàries i específiques, així com productes de rebosteria: 
– S'han tingut en compte les característiques del gènere o elaboració de rebosteria en 

qüestió. 
– S'han seguit els procediments establerts. 
– S'han fet servir els recipients, envasos i equips assignats. 
– S'hi han aplicat les temperatures adequades. 
– S'hi han aplicat, si s’escau, tècniques d'abatiment ràpid de temperatures o de 

congelació criogènica amb nitrogen líquid. 
– S'han mantingut els equips de calor i fred en les condicions de temperatura requerides, 

actuant per mitjà d'operacions manuals sobre els reguladors o mitjans de control. 
– S’han utilitzat els mitjans energètics, per evitar costos i desgastos innecessaris 

mitjançant les normes d'ús establertes. 
– S'han realitzat les tasques de neteja dels utensilis i equips utilitzats en el procés amb la 

freqüència, els productes i mètodes establerts. 
 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Mobiliari general d'obrador i cuina. Magatzems. Cambres de conservació: refrigeració i congelació. 
Equips d'envasament. Equips i màquines específics de rebosteria: forns de convecció, conducció, 
radiació o mixtos, forn microones; laminadores, batedores, divisores, dosificadores, cassons i 
espàtules elèctrics, fregidores, escaldadores, refrigeradors, cassoles de bany maria, armaris 
refrigerants de pastisseria, portallaunes. Maquinària de temperament i elaboració de xocolata. 
Equips generadors d'ozó. Parament i utensilis propis de rebosteria. Expositors. Aparadors. 
Matèries primeres crues o preparades per a l'elaboració de productes de rebosteria. Material de 
condicionament com envasos, tancadors, etiquetes. Extintors i sistemes de seguretat. Productes de 
neteja. Combustibles. Uniformes apropiats. 
 
Productes i resultats 
Masses ensucrades. Masses escaldades. Masses batudes. Pastes fullades. Semifreds. Farciments 
dolços i salats i cobertures bàsiques. Altres elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions. 
Productes semielaborats, refrigerats o congelats. Elaboracions conservades, envasades i 
emmagatzemades. Pastissos, pans senzills, pizzes, altres productes de pastisseria salada, postres 
de cuina i gelats. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de processos normalitzats. Manuals de funcionament d'equips, maquinària i instal·lacions. 
Ordres de treball. Fitxes tècniques sobre manipulació d'aliments en cru. Fitxes tècniques de 
preparació d'elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions per a rebosteria i similars. Fitxes 
tècniques d'elaboració. Receptaris i bibliografia específica. Taules de temperatures i de densitats 
apropiades. Vals de rebost. Comunicats de registre de treball i incidències. Normes de seguretat i 
higienicosanitàries i de manipulació d'aliments. 
 
 
 
 
 



Unitat de competència 5 
 
Denominació: TASTAR ALIMENTS PER SELECCIONAR-LOS I USAR-LOS EN HOTELERIA 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1062_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: seleccionar i preparar aliments per tastar-los amb la finalitat de valorar-ne la possible 
adquisició i ús en elaboracions culinàries noves o ja ofertes. 

CR1.1 Es realitza l'aplec dels estris i gèneres necessaris per al tast d'acord amb el tipus de 
tast, i es dipositen per emprar-los. 
CR1.2 Es disposen els gèneres que contribueixen a netejar el paladar entre un tast i un 
altre. 
CR1.3 S'asseguren les condicions ambientals d'il·luminació, temperatura, olors, sorolls, 
grau de comoditat i altres, en què es realitza el tast, de manera que no es desvirtuïn les 
característiques del producte en qüestió. 
CR1.4 Se seleccionen els atributs que s’hagin de mesurar. 
CR1.5 Es decideix el tipus d'escala que s’aplicarà i, si s’escau, es defineix per a cada prova 
sensorial, en funció dels atributs que s’hagin de mesurar i dels objectius proposats. 
 

RP2: realitzar tasts d'aliments mitjançant el reconeixement i la quantificació dels seus atributs 
sensorials. 

CR2.1 Es comprova que l'aliment compleix les característiques del patró establert, tenint en 
compte la seva classificació comercial, denominació d'origen, si en té, i altres possibles 
estàndards. 
CR2.2 Es fa l'anàlisi sensorial dels aliments utilitzant els sentits i aplicant-hi les escales de 
mesures seleccionades. 
CR2.3 Es duu a terme el desenvolupament de les proves amb un nivell de concentració tal 
que minimitzi les distraccions i discriminant els factors fisiològics o psicològics que puguin 
afectar els resultats. 
CR2.4 Es realitza el tast de forma reiterada per comprovar la constància de qualitat del 
producte que aporta el proveïdor. 
CR2.5 Es realitza el tast seguint un ordre lògic i amb prou temps perquè aquest es faci amb 
rigor. 
CR2.6 S'identifiquen, es descriuen i es quantifiquen els atributs sensorials que 
caracteritzen d'una manera singular la qualitat d'un producte i que poden variar amb els 
processos d'elaboració i afectar l'acceptació per part del consumidor, utilitzant un 
vocabulari específic i sense ambigüitats. 
CR2.7 S'identifiquen les característiques del producte quant a rendiment, caducitat i 
condicions de conservació i emmagatzematge. 
CR2.8 S'identifiquen i es ponderen les principals virtuts i defectes dels productes. 
CR2.9 Es formalitzen les fitxes per a la valoració en el tast i s’hi apliquen les normes de 
puntuació. 

 
RP3: jutjar i classificar els productes tastats en funció de la destinació o elaboració assignades. 

CR3.1 Es valoren les característiques del producte quant a rendiment, caducitat i 
condicions de conservació i emmagatzematge. 
CR3.2 S'interpreten els resultats de l'anàlisi sensorial d'aliments per a l’aplicació pràctica 
posterior. 
CR3.3 Les anotacions efectuades són coherents i fiables. 
CR3.4 Es valoren el comportament i l'evolució d'un producte ja tastat i la seva inalterabilitat 
durant l'emmagatzematge. 



CR3.5 S'estima l'adequació dels productes tastats a les finalitats i objectius pels quals es 
realitza el tast. 
 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Equipament específic de tast. Equips de refrigeració. Maquinària auxiliar. Productes de neteja. 
Gèneres alimentaris. 
 
Productes i resultats 
Tast d'aliments. Valoració d'aliments. Selecció d'aliments. Fitxa de tast. Anàlisi de possibles 
aplicacions dels gèneres.  
 
Informació utilitzada o generada 
Documents normalitzats de tast. Metodologia de tast. Escales per a l'anàlisi sensorial. Informació 
sobre aliments. Informació sobre proveïdors. Informació sobre denominacions d'origen dels 
aliments. Normes de seguretat, higienicosanitàries i de manipulació d'aliments. Informació sobre 
presentació comercial dels gèneres. Fitxes de tast. 
 
 
Unitat de competència 6 
 
Denominació: ACTUAR SOTA NORMES DE SEGURETAT, HIGIENE I PROTECCIÓ AMBIENTAL 
EN HOTELERIA 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC0711_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: aplicar i controlar les normes d'higiene personal que estableix la normativa vigent, per tal de 
garantir la seguretat i salubritat dels productes alimentaris i de les activitats d'hoteleria. 

CR1.1 S'utilitzen el vestit i l’equip reglamentaris, es conserven nets i en bon estat i es 
renoven amb la periodicitat establerta. 
CR1.2 Es mantenen l'estat de neteja i condícia personal requerits, especialment d'aquelles 
parts del cos que puguin entrar en contacte amb els aliments. 
CR1.3 Se segueixen els procediments d'avís establerts en cas de malaltia que es pugui 
transmetre a través dels aliments. 
CR1.4 Es protegeixen les ferides o lesions cutànies que puguin entrar en contacte amb els 
aliments, amb un embenat o una coberta impermeables. 
CR1.5 S'eviten els hàbits, gestos o les pràctiques que puguin projectar gèrmens o afectar 
negativament els productes alimentaris. 
CR1.6 Es comprova que es compleix la legislació vigent sobre higiene i manipulació de 
productes alimentaris, i s'escau, es comuniquen les deficiències observades. 

 
RP2: mantenir i controlar les àrees de treball i les instal·lacions de l'establiment d'hoteleria i en 
particular de preparació i servei d'aliments i begudes dins dels estàndards higiènics requerits per la 
producció i per la normativa vigent.  

CR2.1 Es verifica que les condicions ambientals de llum, temperatura, ventilació i humitat 
són les indicades per dur a terme de manera higiènica les activitats de l'establiment i en 
particular la producció i servei d'aliments i begudes. 
CR2.2 Es comprova que les característiques higienicosanitàries de les superfícies dels 
sostres, parets i terres de les instal·lacions, i especialment, de les que estan en contacte 
amb els aliments, són les requerides. 



CR2.3 Es mantenen en perfectes condicions d'ús els sistemes de desguàs, extracció i 
evacuació, i es netegen i s’eliminen els vessaments o les pèrdues de productes en curs en 
la forma i amb la promptitud exigida. 
CR2.4 En cas que sigui necessari, es mantenen tancades les portes, finestres i altres 
obertures, o amb els dispositius protectors adequats per evitar vies de comunicació amb 
l'exterior. 
CR2.5 S'efectuen les accions necessàries per a la neteja i desinfecció de locals i per al 
control de plagues. 
CR2.6 Es reconeixen els focus possibles d'infecció i els punts d'acumulació de brutícia, 
se’n determina l’origen i es prenen les mesures pal·liatives pertinents. 
CR2.7 S'assegura l'aplicació dels sistemes de control i prevenció d'animals, paràsits i 
transmissors de malalties. 
CR2.8 Es realitzen les operacions de neteja i desinfecció seguint el que assenyalen les 
instruccions quant a: 
– Productes que s'han d'emprar i la seva dosificació. 
– Condicions d'operació, temps, temperatura i pressió. 
– Preparació i regulació dels equips. 
– Controls que s'han d'efectuar. 
CR2.9 S'aïllen les àrees o zones que s’hagin de netejar o desinfectar i s’assenyalen fins 
que estiguin en condicions operatives. 
CR2.10 Es dipositen els productes i equips de neteja i desinfecció al seu lloc específic per 
evitar riscos i confusions. 

 
RP3: realitzar la neteja i controlar el bon estat d'equips, maquinària i utillatge d'hoteleria de manera 
que se’n prolongui la vida útil, no se’n redueixi el rendiment i el seu ús sigui més segur. 

CR3.1 S'efectuen les accions necessàries per netejar i desinfectar equips, màquines i 
utillatge de l'activitat d'hoteleria. 
CR3.2 Es comprova que els equips i les màquines per executar les operacions de neteja, 
com ara aturada, buidatge i protecció, es troben en les condicions requerides. 
CR3.3 Es comprova que les operacions de neteja manual s'executen amb els productes 
idonis, en les condicions fixades i amb els mitjans adequats.  
CR3.4 Es controlen les operacions objecte d'execució i es mantenen els paràmetres dins 
dels límits fixats per les especificacions i instruccions de treball. 
CR3.5 Es comprova que els nivells de neteja, desinfecció o esterilització assolits es 
corresponen amb els que exigeixen les especificacions i instruccions de treball. 
CR3.6 Es verifica que els equips i les màquines de l'activitat d'hoteleria queden en 
condicions operatives després de netejar-los. 
CR3.7 Es dipositen al seu lloc específic els productes i materials de neteja i desinfecció, 
una vegada finalitzades les operacions, per evitar riscos i confusions. 
CR3.8 Es realitza l'ús dels aparells i equips propis dels diferents processos de conformitat 
amb les indicacions d'ús, manteniment i seguretat del fabricant, i es resol qualsevol 
alteració en el funcionament, com ara escalfament, espurnes o altres, abans de reprendre’n 
l'ús. 

 
RP4: conduir i realitzar les operacions de recollida, depuració i abocament dels residus alimentaris i 
d'altres materials d'hoteleria, respectant les normes de protecció ambiental. 

CR4.1 Es verifica que la quantitat i el tipus de residus generats pels processos d'hoteleria 
es corresponen amb el que estableixen els manuals de procediment. 
CR4.2 Es fa la recollida dels diferents tipus de residus o desaprofitaments seguint els 
procediments establerts per a cadascun d'aquests. 
CR4.3 Es duu a terme l'emmagatzematge de residus en la forma i llocs específics que 
estableixen les instruccions, d'acord amb la normativa vigent. 
CR4.4 Es comprova que les condicions de depuració i eliminació de residus són idònies i 
que el funcionament dels equips és correcte; aquests es regulen, si cal, d'acord amb el 
tipus de residu i els requeriments que estableixen els manuals de procediment. 



CR4.5 Es procura la reducció en la producció de deixalles i en les quantitats de productes 
consumits i la reutilització d'aquests últims, sempre que sigui possible, durant el procés de 
compra i aprovisionament. 

 
RP5: actuar segons les normes de seguretat, higiene i salut, en les condicions adequades per 
prevenir els riscos personals i ambientals. 

CR5.1 Es reconeixen els drets i deures del treballador/a i de l'empresa o entitat en matèria 
de seguretat. 
CR5.2 Es respecten i s’apliquen les normes vigents en la matèria i el pla de seguretat i 
higiene de què disposi, si s’escau, l'establiment; es fan accions preventives, correctores i 
d'emergència i s’apliquen les mesures establertes. 
CR5.3 Es coneixen els riscos primaris i es prenen les mesures preventives establertes. 
CR5.4 S'identifiquen  els equips de protecció individual i els mitjans de seguretat general i 
de control per a cada actuació, s’utilitzen i es cuiden de manera correcta. 
CR5.5 L'àrea de treball, com el lloc, l’entorn o les servituds, es manté lliure d'elements que 
puguin ser perillosos i que puguin dificultar la realització d'altres treballs. 
CR5.6 Es manipulen els productes químics amb criteris de seguretat, caducitat, ordre de 
consum i protecció ambiental, de conformitat amb el que indica l’etiqueta. 
CR5.7 Es fa la recollida selectiva de residus i les alteracions detectades en les condicions 
ambientals o en el procés de treball es notifiquen al responsable, i es proposen mesures 
per a la seva correcció o millora.  
CR5.8 Es compleixen les mesures de precaució i protecció, recollides en la normativa 
específica, i indicades pels senyals pertinents, durant l'activitat d'hoteleria. 
CR5.9 S'efectua l'actuació davant possibles situacions d'emergència seguint els 
procediments de control, avís o alarma establerts. 
CR5.10 S'utilitzen eficaçment els mitjans disponibles per controlar situacions d'emergència 
dins del seu entorn de treball i es comprova que queden en perfectes condicions d'ús. 
CR5.11 Es duu a terme l'actuació en els assaigs de plans d'emergència i evacuació de 
conformitat amb les pautes prescrites. 
CR5.12 S'apliquen les tècniques sanitàries bàsiques i els primers auxilis en cas 
d'accidents. 

 
RP6: valorar la importància de l'aigua i de l'energia i fer-ne un ús eficient en les activitats d'hoteleria 
per reduir-ne el consum sempre que sigui possible. 

CR6.1 Es procura el millor aprofitament de la llum natural amb la finalitat d'estalviar 
energia. 
CR6.2 Es realitzen la selecció i l’adquisició d'equipaments i electrodomèstics tenint en 
compte les normes d'eficiència energètica i el consum anual, així com l'adequació de la 
capacitat a l'ús previst. 
CR6.3 Es verifica l'estat de les instal·lacions elèctriques i de gas, i es detecten possibles 
disfuncions. 
CR6.4 Es verifica el bon funcionament dels aparells per detectar possibles disfuncions i 
assegurar-ne el manteniment. 
CR6.5 S'identifiquen i s’apliquen les polítiques, els objectius, mètodes i registres relatius a 
l'ús eficient de l'aigua i l'energia de l'establiment. 
CR6.6 Es controla i es registra el consum d'aigua i energia, es detecten i s’analitzen les 
àrees crítiques de consum i les possibles fuites. 
CR6.7 Es gestionen les aigües residuals, tant fecals com sabonoses, de manera que no 
contaminin el medi ni afectin la salut pública i es reutilitzin sempre que sigui factible. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Equip personal d'higiene. Equips de protecció individual. Mitjans de neteja i higiene personal. 
Equips de neteja, desinfecció i desinsectació d'instal·lacions. Sistemes de neteja, desinfecció i 
esterilització d'equips. Elements d'avís i senyalització. Equips de depuració i evacuació de residus. 



Dispositius i senyalitzacions generals i equips d'emergència. Legislació aplicada. Documentació de 
diferents organismes i administracions públiques. Protocols de sistema de gestió ambiental. 
 
 
Productes i resultats 
Garantia de seguretat i salubritat de les activitats d'hoteleria. Instal·lacions i equips nets, 
desinfectats i en estat operatiu. Residus en condicions de ser abocats o evacuats. Mesures de 
protecció ambiental aplicades. Estalvi d'energia, aigua i reducció de consums. Reciclatge, 
reutilització i reducció de residus. Proposta de mesures correctives. Formació de personal. 
Informació a clients i proveïdors. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals d'utilització d'equips. Manuals de procediment, permisos i instruccions de treball. 
Senyalitzacions de neteja. Normativa higienicosanitària. Normativa i plans de seguretat i 
emergència. Registres de treball i incidències. Registres del sistema APPCC. Descripció dels 
processos productius. Inventari i caracterització de les fonts contaminants. Informació sobre els 
productes i matèries primeres de consum habitual en hoteleria. Instruccions d'operació dels 
tractaments de residus o emissions a l'atmosfera. 
 
 
Unitat de competència 7 
 
Denominació: DISSENYAR OFERTES GASTRONÒMIQUES 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1063_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: definir tot tipus d'ofertes gastronòmiques en termes de menús, cartes o anàlegs, de manera 
que siguin atractives, equilibrades i adequades per a tot tipus de consumidors. 

CR1.1 Es defineixen tot tipus d'ofertes gastronòmiques, tenint en compte: 
– Les necessitats, els gustos, les cultures i creences dels clients potencials. 
– Les possibilitats de subministrament de les matèries primeres. 
– Els mitjans físics, humans i econòmics. 
– El tipus de servei que s’ha de realitzar. 
– Un bon equilibri, tant en la varietat com en l'ordre i els costos. 
– El valor nutritiu dels aliments. 
– L’equilibri dels principis immediats en els tres plats. 
– La combinació variada de textures. 
– El color, l’harmonia i el sabor. 
– L'estacionalitat dels productes. 
– El tipus de local i la seva situació. 
CR1.2 Es comprova que la roda de menús i els suggeriments es realitzen tenint en compte 
la rotació d'articles o productes de temporada. 
CR1.3 S'estableix el sistema de rotació de les ofertes gastronòmiques i es permet canviar-
les segons l'evolució dels hàbits i gustos de la clientela.  
CR1.4 S’apliquen les normes de dietètica i nutrició i, si s’escau, es propicia la creació 
d'hàbits saludables. 
CR1.5 Es comprova que la presentació impresa de les ofertes gastronòmiques es 
formalitza tenint en compte: categoria de l'establiment, objectius econòmics i imatge 
corporativa. 

 



RP2: adaptar ofertes gastronòmiques a les expectatives i oportunitats del mercat en funció de 
l'avaluació de les vendes realitzades i de l'evolució d'aquest mercat, o a les característiques de 
determinats grups de consumidors. 

CR2.1 Es dissenya un sistema d'informació que permeti avaluar en tot moment, pel que fa 
a les vendes: 
– Els preus. 
– Els productes culinaris venuts. 
– El grau de satisfacció dels clients. 
– La xifra de vendes. 
– La freqüència en la demanda de cada plat. 
CR2.2 S'analitzen detalladament les possibles desviacions, una vegada avaluades les 
vendes de productes culinaris, i s’elabora un pla d'acció per corregir-les. 
CR2.3 S'estimen les oportunitats del mercat i el desenvolupament de nous productes 
culinaris, una vegada avaluada l'evolució del mercat, amb el propòsit de donar resposta a 
la demanda potencial. 

 
RP3: fixar els preus dels productes gastronòmics de manera que es compleixin els objectius 
econòmics de l'establiment. 

CR3.1 Es fixen els preus estàndards i els preus de cost per a cadascun dels productes 
culinaris que componen l'oferta gastronòmica de l'establiment. 
CR3.2 Es determina el preu de venda tenint en compte: 
– La política de preus de l'establiment. 
– El preu mitjà demanat i el preu mitjà ofert. 
– Els costos de matèria primera. 
– Les oscil·lacions del mercat. 
– Les despeses generals. 
CR3.3 S'aplica un sistema de control diari de costos de producció culinària per conèixer, 
amb un mínim d'error, si els costos reals s'ajusten als costos teòrics, per possibilitar 
prendre mesures correctores en els preus. 
CR3.4 Es calculen els marges a partir dels costos de producció culinària. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció  
Equips informàtics. Programes informàtics específics. Internet i intranet. Pàgina web de 
l'establiment. Equips i material d'oficina. 
 
Productes i resultats 
Anàlisi de mercat. Programes de vendes i ofertes gastronòmiques com ara carta, menú, menús 
especials, suggeriments o altres ofertes gastronòmiques, dissenyats i establerts. Sistema de 
rotació de l'oferta gastronòmica establert. Avaluació de les vendes realitzada. Adaptació d'ofertes 
gastronòmiques. Preus dels productes gastronòmics fixats. 
 
Informació utilitzada o generada 
Estudis i dades sobre el mercat. Pla de màrqueting o de comercialització. Bases de dades i 
directoris. Informes i llistes. Informacions facilitades pels clients. Informació interna referent a 
polítiques i programes de l'empresa. Informació interdepartamental i jeràrquica. Programari aplicat. 
Impresos varis. Informació nutricional. Manuals de dietes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unitat de competència 8 
 
Denominació: GESTIONAR PROCESSOS D'APROVISIONAMENT EN RESTAURACIÓ 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1064_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: definir i organitzar els processos tècnics d'aprovisionament i emmagatzematge de begudes, 
gèneres crus i semielaborats, elaboracions culinàries i altres materials, generant la informació 
tècnica o donant les instruccions necessàries per assegurar la qualitat dels subministraments. 

CR1.1 Es concreten les necessitats de matèries primeres, gèneres i begudes de què s’ha 
de aprovisionar l'establiment, especificant el seu nivell de qualitat i les característiques 
d'identificació comercial que facilitin la comanda.  
CR1.2 Es determina la qualitat de les mercaderies tenint en compte els gustos i les 
necessitats dels clients i els objectius econòmics de l'establiment.  
CR1.3 S'estableixen les operacions i fases del procés d'aprovisionament, determinant les 
característiques de quantitat, qualitat, caducitat, embalatge, temperatura i sanitàries que 
s'han de controlar en la recepció. 
CR1.4 Es defineix amb criteris lògics la distribució de les diverses zones o àrees 
d'emmagatzematge i circulació. 
CR1.5 S'estableixen les operacions, fases i els punts crítics del procés d'emmagatzematge 
i subministrament, tenint en compte les característiques organolèptiques, les condicions de 
conservació de les mercaderies, la seva rotació, els factors de risc i la normativa 
higienicosanitària aplicable. 
CR1.6 S'estableixen els equips i les màquines utilitzables en la manipulació i 
condicionament de les provisions. 
CR1.7 S'assignen els recursos humans i materials, optimitzant el procés i tenint en compte 
els nivells de qualitat previstos. 
CR1.8 S'estableixen els procediments de control per determinar la capacitat i l’eficàcia dels 
processos tècnics d'aprovisionament, emmagatzematge i distribució. 
CR1.9 S'apliquen, de conformitat amb el que estableixen les autoritats aeroportuàries, els 
procediments de compra i recepció de productes sotmesos a condicions especials, com ara 
insularitat o productes internacionals. 
CR1.10 Es prefereix la selecció de productes a granel i que generin menor quantitat de 
residus davant dels que es presenten en envasos individuals. 

 
RP2: aplicar sistemes de control de l'aprovisionament de manera que se satisfacin les exigències 
de la producció i els objectius econòmics de l'establiment. 

CR2.1 En l'aplicació del sistema de control de l'aprovisionament es preveu: 
– El procés de selecció de les fonts de subministrament. 
– El seguiment de les comandes. 
– El procés administratiu de recepció. 
– L'aprovació del pagament als proveïdors. 
– El control dels magatzems. 
CR2.2 S'estableixen, amb els seus col·laboradors, els estàndards d'especificació de 
compres de cadascun dels articles que és necessari adquirir, i en el cas de servei d’àpats, 
amb els seus clients d'acord amb el mètode prèviament establert. 
CR2.3 En seleccionar els proveïdors es tenen en compte com a criteris que: 
– La qualitat del producte s'ajusta als nivells prèviament establerts. 
– El termini de lliurament és oportú. 
– El preu s'adequa a la qualitat de la mercaderia, les condicions de pagament i el termini 

de lliurament. 
 



RP3: dirigir la gestió de compres i recepció de mercaderies necessàries per cobrir les exigències 
de la producció. 

CR3.1 S'identifiquen les característiques quantitatives i qualitatives de cadascun dels 
gèneres utilitzables, i s’elaboren les fitxes d'especificació tècnica. 
CR3.2 S'actualitzen les fitxes d'especificació tècnica d'acord amb els canvis que hi ha 
hagut en el mercat i en les ofertes gastronòmiques. 
CR3.3 Es verifiquen les operacions i fases del procés d'aprovisionament quant al seu 
desenvolupament de conformitat amb les pautes sobre característiques de quantitat, 
qualitat, caducitat, embalatge, temperatura i sanitàries establertes per al control en la 
recepció dels gèneres. 
CR3.4 En la sol·licitud de compra, es comprova que s'han tingut en compte les previsions 
de producció, les existències i els mínims i màxims d'existències prèviament determinats. 
CR3.5 S'assegura que s'efectua la recepció dels articles sol·licitats i es comprova que 
compleixen la petició de compra i l'estàndard de qualitat.  
CR3.6 S'assegura que les matèries primeres rebudes es corresponen amb les que consten 
en la comanda realitzada amb anterioritat i que a més compleixen: unitats i pesos nets 
sol·licitats i establerts, nivell de qualitat definit, data de caducitat, embalatge en perfecte 
estat, temperatura adequada i registres sanitaris. 
CR3.7 S'assegura l'estoc mínim de material i els equips necessaris per oferir el servei als 
diferents clients de servei d’àpats. 

 
RP4: gestionar l'emmagatzematge d'aliments, begudes i materials rebuts de manera que es 
mantinguin en perfecte estat fins que siguin utilitzats. 

CR4.1 S'assegura que l'emmagatzematge de les mercaderies es realitza tenint-ne en 
compte les característiques organolèptiques, la temperatura i el grau d'humitat de 
conservació, les normes d'emmagatzematge, la rotació i els factors de risc. 
CR4.2 S'assegura que la fitxa de magatzem es formalitza d'acord amb els procediments 
establerts. 
CR4.3 S'assegura que els articles s'emmagatzemen d'acord amb els criteris de 
racionalització que en faciliten l’aprovisionament i la distribució. 
CR4.4 S'assegura que el mal estat o trencament de les mercaderies objecte 
d'emmagatzematge es tenen en compte per al control d'aprovisionament. 
CR4.5 Les condicions de neteja, ambientals i sanitàries dels magatzems, que impedeixen 
el desenvolupament bacteriològic nociu i asseguren la conservació, són objecte de 
comprovació per al seu compliment. 

 
RP5: dirigir la formalització i el control dels inventaris de mercaderies, utensilis, mobiliari i equips, 
de manera que se’n pugui conèixer la quantitat, el grau de rotació i conservació, prestant 
assistència tècnica i operativa. 

CR5.1 S'estableixen els procediments per valorar econòmicament les existències i les 
baixes i per confeccionar els plans de reposició i amortització.  
CR5.2 Es confeccionen els plans de reposició i amortització a curt, mitjà i llarg termini tenint 
en compte les previsions d'utilització per a cada període predeterminat. 
CR5.3 S'assignen els inventaris d'existències i els registres de baixes, per a la seva 
realització, a les persones idònies, donant les instruccions amb precisió i claredat, establint 
les dates, els horaris i temps més convenients, i prestant assistència tècnica i operativa si 
és necessari. 
CR5.4 Es tenen en compte les diferents ubicacions de les càrregues en el sector del servei 
d’àpats de transport en el procediment d'inventari. 
CR5.5 Es verifiquen els resultats dels controls fent, en cas que sigui necessari, els 
mostrejos que calguin i ordenant les rectificacions oportunes.  
CR5.6 S'asseguren les actualitzacions d'aquests inventaris, mantenint sempre l'estoc 
mínim fixat per a la utilització de gèneres culinaris, begudes, altres materials, equips i 
utensilis. 



CR5.7 Es realitzen els informes necessaris relatius a la quantitat, nivell de consum i grau 
de rotació i conservació de mercaderies, equips i utensilis, valorant econòmicament les 
existències, pèrdues i necessitats de reposició, i elaborant les sol·licituds corresponents. 

 
RP6: supervisar els processos d'aprovisionament i emmagatzematge de gèneres, de manera que 
s'evitin i es corregeixin possibles desviacions respecte al cost del producte i a l'estàndard de 
qualitat establert. 

CR6.1 Durant els processos necessaris per a l'aprovisionament i emmagatzematge de 
gèneres: 
– Es transmeten les instruccions pertinents de forma clara i es comprova que han estat 

assimilades pels seus col·laboradors. 
– Es verifiquen, quant a la seva solució, les desviacions, anomalies o els errors 

detectats. 
– Es comprova que el personal dependent ha realitzat les seves tasques d'acord amb els 

plans i les instruccions que s'hagin establert, i de conformitat amb les normes de 
seguretat i higiene generals i específiques de l'activitat. 

– Es comprova que els resultats satisfan els nivells de qualitat establerts, prenent les 
mesures oportunes i donant un tractament adequat a la «no-conformitat». 

CR6.2 S’assisteix i es forma tècnicament el personal dependent quan és necessari. 
CR6.3 S'intervé operativament en el procés davant causes imprevistes i insuficiències 
tècniques i quantitatives del personal. 

 
RP7: controlar consums de manera que es puguin determinar els costos de les begudes i aliments 
emprats i procurar el màxim aprofitament dels productes.  

CR7.1 Es comprova que els vals de comanda es realitzen d'acord amb les normes 
establertes. 
CR7.2 Es comprova que els vals de transferència de productes cedits a altres 
departaments es formalitzen de manera que se’n pugui saber el cost real.  
CR7.3 Es comproven totes les dades corresponents a la recepció, emmagatzematge, 
distribució i consum, i s’enregistren en els suports i amb els procediments i codis establerts. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Equips informàtics. Programes informàtics específics d'aprovisionament. Equips i material d'oficina. 
Equips i instruments de mesura. Magatzems. Equips de refrigeració. Matèries primeres i 
coadjuvants. Elaboracions culinàries. Begudes. Material fungible de servei d’àpats. Material 
inventariable de servei d’àpats. Material de condicionament, com ara envasos, etiquetes o altres. 
Extintors i sistemes de seguretat. Uniformes apropiats. 
 
Productes i resultats 
Processos tècnics d'aprovisionament i emmagatzematge de gèneres, begudes i elaboracions 
culinàries definits i organitzats. Sistema de control de l'aprovisionament aplicat. Gestió de compres 
i recepció de mercaderies realitzades. Gestió d'emmagatzematge d'aliments, begudes i altres 
gèneres realitzada. Inventaris formalitzats i controlats. Processos d'aprovisionament i 
emmagatzematge de gèneres supervisats. Control de consums i estimació de costos realitzats. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de material de companyies de servei d’àpats de transport. Manuals de processos i 
operatius normalitzats. Manuals de funcionament d'equips, maquinària i instal·lacions per a 
recepció i emmagatzematge de mercaderies. Ordres de treball. Documents normalitzats, com ara 
inventaris, comunicats de consum, vals de comandes, fitxes d'especificació tècnica i fitxes de 
control de consums. Taules de temperatures. Normes de seguretat i higienicosanitàries i de 
manipulació d'aliments. 
 
 



Unitat de competència 9 
 
Denominació: ORGANITZAR PROCESSOS DE PRODUCCIÓ CULINÀRIA 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1065_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: definir els processos tècnics d'elaboració culinària, conservació i envasament, generant la 
informació tècnica necessària per assegurar la factibilitat de la producció i participant en la formació 
i avaluació del personal col·laborador. 

CR1.1 Es defineixen els processos i procediments tècnics d'elaboració culinària, 
conservació i envasament per aconseguir la major eficàcia en funció dels mitjans 
disponibles i del tipus d'establiment de restauració. 
CR1.2 Es concreten les matèries primeres i els gèneres necessaris per als processos, i 
se’n determina el nivell de qualitat. 
CR1.3 Es defineixen les operacions i fases bàsiques dels processos, tenint en compte la 
normativa higienicosanitària aplicable. 
CR1.4 S'estableixen els equips, les màquines, els estris i les eines necessaris.  
CR1.5 Es determinen els paràmetres d'operació dels equips i els punts crítics dels 
processos. 
CR1.6 Es calcula i s’estableix el temps assignat per executar els diversos processos i 
procediments. 
CR1.7 Els procediments de control establerts permeten determinar la capacitat i l’eficàcia 
dels processos de producció de la unitat. 
CR1.8 S'estableix el procés de control de la qualitat i es determinen les pautes d'inspecció 
que incloguin: 
– Operacions i fases de control. 
– Dispositius, instruments i paràmetres de control. 
– Les característiques de qualitat més significatives dels productes intermedis i finals. 
– Els criteris d'acceptació/rebuig. 
CR1.9 Es determinen els recursos humans i materials necessaris i s’assignen als 
processos, tenint en compte l'optimització de la producció i els nivells de qualitat previstos. 
CR1.10 S'elaboren els manuals d'operacions o documents equivalents, per a l'assistència i 
formació tècnica del seu equip, de manera que proporcionin la informació necessària per 
executar les tasques assignades. 
CR1.11 S'estableixen els criteris d'avaluació per al seguiment de la tasca efectuada pel 
personal al seu càrrec de manera que permetin conèixer-ne l’eficàcia en el treball. 
CR1.12 Es participa en la formació tècnica del personal col·laborador. 

 
RP2: organitzar processos d'elaboració culinària, conservació i envasament, i establir plans 
específics de producció per aconseguir uns resultats adequats i rendibles, els nivells de qualitat 
previstos i l'optimització dels processos. 

CR2.1 Es determinen la disposició d'equips i màquines, la distribució de les diverses àrees 
de producció i el flux de matèries primeres, gèneres, productes intermedis i deixalles. 
CR2.2 En l'organització de l'espai físic corresponent a l'àrea de la seva responsabilitat es té 
en compte: 
– L'adaptació als mitjans disponibles. 
– L'establiment d'un flux de treball ràpid. 
– La facilitat en el contacte i comunicació personals. 
– L'optimització de les tasques i circulacions, adaptant-se a les directrius de l'empresa, la 

capacitat de l'establiment, la fórmula de restauració i tipus d'oferta gastronòmica, el 
pressupost econòmic i la relació eficàcia cost de cada element, així com els principis 
bàsics d'ergonomia, seguretat i higiene. 



CR2.3 S'estableixen els plans específics de producció culinària tenint en compte: 

– Les característiques de l'establiment: fórmula de restauració, tipus d'oferta 
gastronòmica, capacitat, categoria, ubicació, política d'empresa, tipus de clients i altres. 

– Els mitjans humans i materials disponibles. 
– L'estructura organitzativa establerta. 
– Els processos i procediments definits. 
– Les tècniques pròpies de l'àrea. 
CR2.4 S'apliquen els sistemes de racions i gramatges en funció de les necessitats 
nutricionals. 
CR2.5 S'identifiquen les necessitats de personal per complir els plans específics de 
producció culinària establerts. 
CR2.6 Es proposa la contractació de personal per cobrir les necessitats detectades i es 
participa en el reclutament i la selecció dels candidats. 
CR2.7 Es realitzen la distribució, l'assignació de tasques i la formulació d'instruccions tenint 
en compte les exigències de producció culinària, les prioritats establertes, la capacitació i 
les característiques del personal. 
CR2.8 Es determinen els torns, horaris, les vacances i els dies lliures del personal al seu 
càrrec en funció de les necessitats del servei i segons la legislació laboral i els convenis 
col·lectius vigents. 

 
RP3: coordinar els processos d'elaboració culinària amb els processos de servei.  

CR3.1 Es controla el temps des de l’acabament del plat i la recollida per part del servei i 
s'assegura que és al més breu possible, sense que afecti la temperatura del plat ni els 
temps d'espera per part del client. 
CR3.2 Es transmet al personal de servei la informació sobre la composició, el temps de 
servei i les tècniques d'elaboració del plat, de manera que s'asseguri la seva explicació als 
clients. 
CR3.3 Es donen a conèixer al personal de servei els estàndards establerts en la 
composició i presentació de cada plat perquè aquest pugui detectar anomalies abans de 
servir-lo al client. 
CR3.4 Es donen a conèixer al personal de servei les prioritats de consum o els objectius de 
venda perquè aquest els materialitzi. 
CR3.5 S'expliquen al personal de menjador el protocol i la forma correcta de servir el plat, 
des del punt de vista gastronòmic, per assegurar un servei conforme a aquestes pautes. 
CR3.6 S'analitzen i s’integren les observacions dels clients transmeses pel personal de 
servei sobre l'elaboració i presentació dels plats, o sobre les seves curiositats i gustos 
gastronòmics, per prendre decisions quant a variació del plat o incorporació de novetats. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Equips informàtics. Programes informàtics. Mitjans i materials d'oficina en general. Instal·lacions, 
mobiliari i equipament de cuina. 
 
Productes i resultats 
Processos tècnics d'elaboració culinària, conservació i envasament definits i organitzats. Plans 
específics de producció culinària establerts. Assistència en la formació i avaluació del personal 
col·laborador prestada. Processos d'elaboració culinària coordinats amb els de servei. 
 
Informació utilitzada o generada 
Informació interna referent a les polítiques i programes de l'empresa i als processos, procediments i 
mètodes d'organització i operació. Informació interdepartamental i jeràrquica. Manuals d'arxiu i 
gestió de la informació. Manuals d'elaboració de documents. Manuals de comunicació. Manuals de 
procediments de control de qualitat culinària. Fitxes tècniques d'elaboració o conservació 
culinàries, instruccions, ordres, memoràndums, circulars, memòries, informes, guies. Manuals 
d'operació. Manuals de funcionament i manteniment d'equips. Sistemes de racions i gramatges. 



 
Unitat de competència 10 
 
Denominació: ADMINISTRAR UNITATS DE PRODUCCIÓ CULINÀRIA 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1066_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: proposar objectius i plans, per a la unitat de producció culinària de la seva responsabilitat, 
que siguin viables i s'integrin en la planificació general de l'establiment. 

CR1.1 Per mitjà d'informació directa i expressa, s'accedeix al coneixement dels plans 
generals de l'empresa i dels específics que afecten la seva àrea d'actuació. 
CR1.2 Es defineixen els objectius de caràcter particular per a la unitat o departament de la 
seva responsabilitat i es proposen a les instàncies superiors. 
CR1.3 S'identifiquen i s’avaluen les opcions d'actuació, i se seleccionen les més 
adequades per a la consecució dels objectius fixats, tenint en compte la disponibilitat de 
recursos i les característiques de l'empresa. 
CR1.4 Es formulen i es quantifiquen els plans i les accions per aconseguir els objectius 
fixats dins de la seva àrea de responsabilitat. 
CR1.5 Es participa en l'elaboració dels plans d'emergència de l'establiment. 

 
RP2: confeccionar els pressupostos de la unitat de producció culinària de la seva responsabilitat i 
efectuar el seguiment econòmic i el control pressupostari. 

CR2.1 Es revisen les dades històriques de la unitat o departament de la seva 
responsabilitat i s'estableixen les previsions econòmiques d'acord amb la planificació 
general de l'establiment i amb els objectius fixats per al seu àmbit d'actuació. 
CR2.2 Es confeccionen els pressupostos econòmics i de tresoreria per a la seva unitat o 
departament aplicant-hi tècniques de previsió i pressupost, i se n’estableixen la 
quantificació i periodificació. 
CR2.3 Es presenten als seus superiors jeràrquics els pressupostos anuals específics per a 
la dotació d'equips i materials corresponents a la seva unitat o departament, desglossant 
despeses fixes i despeses variables, amb la finalitat de projectar els objectius de la seva 
àrea d'actuació per a l'any següent i de considerar les observacions que aquests formulin 
per fer les modificacions necessàries. 
CR2.4  Es defineix el procediment per al seguiment del pressupost de la seva unitat o 
departament. 
CR2.5 S'efectua el control pressupostari dins dels terminis i en els termes establerts, i es 
comprova el compliment dels objectius econòmics. 
CR2.6 Es realitzen de manera precisa els càlculs necessaris per detectar possibles 
desviacions quant als objectius econòmics i es proposen les mesures correctives 
adaptades a cada cas. 
CR2.7 Es transmeten els resultats del control pressupostari mitjançant els informes 
adequats a les persones i departaments corresponents, dins del termini i en la forma 
establerts. 

 
RP3: col·laborar en l'establiment de l'estructura organitzativa general de la unitat de producció 
culinària i els seus sistemes de gestió de la informació de manera que es doni resposta als 
objectius de l'establiment. 

CR3.1 Es contribueix a determinar el tipus d'estructura organitzativa que és més adequat 
per a l'assoliment dels objectius i planificació establerts.  
CR3.2 Es contribueix a determinar les funcions i tasques que s’han de realitzar i les 
relacions internes a què donen lloc. 



CR3.3 Es contribueix a definir els llocs de treball i el perfil professional de les persones que 
han d'ocupar-los. 
CR3.4 Es contribueix a establir els sistemes de gestió interna de la informació i 
organització dels suports per a la utilització interna. 
CR3.5 Es contribueix a establir i controlar la documentació necessària per al bon 
funcionament de la unitat de producció culinària de manera que s'asseguri la coordinació 
de recursos, tasques i la transmissió d'informació als departaments i subdepartaments 
relacionats. 

 
RP4: integrar el personal dependent en el marc de relacions de la unitat de producció culinària de 
la seva responsabilitat perquè realitzi les tasques assignades amb eficàcia i eficiència. 

CR4.1 La integració en l'equip de treball de nou personal es realitza: 
– Facilitant i explicant, en cas que sigui necessari, el manual d'acollida de l'establiment. 
– Establint el període idoni d'adaptació per a cada nova incorporació. 
– Explicant les operacions i els processos més significatius que s'hagin de realitzar. 
– Donant informació sobre l'empresa, la seva organització, imatge i altres aspectes 

d'interès. 
– Facilitant la comunicació amb els altres membres de l'equip. 
CR4.2 La impartició, en el seu departament de programes de formació, per al 
desenvolupament, motivació i promoció professional del personal dependent, és objecte de 
proposta raonada als seus superiors. 
CR4.3 Es determinen els instruments necessaris perquè l'equip dependent realitzi el seu 
treball de forma eficient amb la finalitat de facilitar la cohesió, motivació, formació, el control 
intern i l’avaluació de resultats. 

 
RP5: dirigir el personal dependent, involucrant-lo en els objectius i motivant-lo perquè tingui una 
alta capacitat de resposta a les necessitats de l'empresa i els seus clients i desenvolupi la seva 
professionalitat. 

CR5.1 S'identifiquen les motivacions del personal dependent en el seu àmbit de 
responsabilitat per procurar-ne la satisfacció. 
CR5.2 S'expliquen les metes i els objectius de l'empresa perquè cada membre de l'equip 
humà els comprengui i assumeixi, de manera que s'hi involucri i s'integri en el grup de 
treball i en l'empresa. 
CR5.3 S'aconsegueix la motivació del personal promovent i valorant el treball en equip, la 
iniciativa, l'esforç i la creativitat. 
CR5.4 Es determinen les responsabilitats i funcions del personal. 
CR5.5 S'efectua la delegació d'autoritat en el personal dependent animant a la iniciativa 
personal i a la creativitat en el desenvolupament del seu treball, i exigint la responsabilitat 
corresponent com a mesura de motivació.  
CR5.6 Es transmeten les instruccions i indicacions al personal, i s’assegura que es 
comprenen. 
CR5.7 Es fixen i es dirigeixen les reunions necessàries amb el personal, per establir 
objectius i per efectuar el seguiment de l'acompliment, i es formalitzen els informes 
pertinents. 
CR5.8 Es duen a terme la formació i l’avaluació del personal dependent per facilitar-ne la 
integració en l'empresa i per realitzar eficaçment i eficientment les tasques assignades. 
CR5.9 S'avaluen la productivitat, el rendiment i la consecució d'objectius del personal, es 
reconeix l'èxit i es corregeixen actituds i actuacions. 
 

RP6: prestar assessorament i atenció especials als clients, aprofundint en la informació 
gastronòmica, per satisfer-ne les expectatives i complir els objectius econòmics de l'establiment. 

CR6.1 S'aprofundeix en la informació gastronòmica facilitada pel personal de servei, quan 
així ho requereixin els clients o les normes internes de l'empresa, de manera que es 
cobreixin les expectatives d'aquests davant l'interès, desig o curiositat manifestats i els 
objectius econòmics de l'establiment.  



CR6.2 L’aparença personal correcta i l'atenció especialitzada a les peticions d'informació 
gastronòmica de la clientela permeten transmetre una bona imatge de l'empresa, donar 
confiança als clients i facilitar la venda, desenvolupant tot el procés d'atenció i 
assessorament amb creativitat.  
CR6.3 Es presenten una o diverses alternatives, en cas de no poder oferir el servei 
gastronòmic sol·licitat pel client, i s’intenta que s'adaptin als gustos del client. 
CR6.4 S'atenen les peticions, queixes o reclamacions dels clients, amb amabilitat, eficàcia i 
màxima discreció, i es prenen les mesures oportunes per resoldre-les. 
CR6.5 Si s’escau, s’acomiada els clients cortesament, se’n comprova el nivell de 
satisfacció i es potencia la sol·licitud de futurs serveis. 
CR6.6 La comunicació amb els clients és fluïda i s’utilitza el mitjà més eficaç per poder 
aconseguir la interacció i comprensió suficients en el procés de comunicació per prestar el 
servei. 

 
RP7: implementar i gestionar, en el seu àmbit de responsabilitat, la cultura de la qualitat i el sistema 
de qualitat adoptat per l'entitat. 

CR7.1 Es dissenyen els processos i serveis en el seu àmbit de responsabilitat amb la seva 
contribució, aportant-hi el seu coneixement sobre les expectatives dels clients i col·laborant 
en la determinació d'estàndards de qualitat i en la formulació de procediments i instruccions 
de treball d’acord amb el sistema de qualitat. 
CR7.2 Es difon la cultura de la qualitat entre el personal al seu càrrec, instruint-lo en el 
sistema i eines de qualitat i fomentant que participi en la millora contínua. 
CR7.3 S'implementa el sistema de qualitat, s’identifiquen les condicions adverses a la 
qualitat, tant actuals com potencials, i es dissenyen i s’executen plans de millora. 
CR7.4 Es defineix el sistema d'indicadors i de control de la qualitat interna, s’analitzen les 
dades aportades, se n’informa els superiors i altres departaments implicats, i es defineixen i 
s’apliquen accions preventives i correctives. 
CR7.5 Es dissenyen, amb la seva col·laboració, els procediments per a la recollida i anàlisi 
d'informació sobre la qualitat externa i les enquestes de satisfacció, per facilitar i fomentar 
la participació dels clients. 
CR7.6 Es comprova l'aplicació dels procediments i instruccions i el compliment dels 
estàndards i normes, i s’efectua l'avaluació periòdica i sistemàtica de la qualitat en el seu 
àmbit de responsabilitat. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Equips informàtics. Programes informàtics de gestió de restauració. Mitjans i materials d'oficina en 
general. 
 
Productes i resultats 
Planificació eficient de la unitat de la seva responsabilitat. Control pressupostari. Integració i 
direcció del personal col·laborador. Clients assessorats i atesos. Cultura i sistema de qualitat 
implementats i gestionats. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de planificació. Informació interna referent a polítiques i programes de l'empresa i a 
processos, procediments i mètodes d'operació, així com a acords i contractes amb clients. Pla de 
seguretat de l'establiment. Informació interdepartamental i jeràrquica. Manuals d'arxiu i gestió de la 
informació. Manuals de procediments administratius. Formularis de pressupost. Manuals 
d'elaboració de documents. Manuals de comunicació. Informes de gestió de recursos humans. 
Cartes i altres ofertes gastronòmiques. Normes de protocol en restauració. Manuals de 
procediments de control de qualitat. 
 
 
 



III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: TRACTAMENT DE GÈNERES CULINARIS 
 
Codi: MF1058_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1058_3: Aplicar i supervisar l'execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i 
regeneració d'aliments. 
 
Durada: 110 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: SUPERVISIÓ DE LES OPERACIONS PRELIMINARS I TÈCNIQUES DE 
MANIPULACIÓ 
 
Codi: UF1355 
 
Durada: 50 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i amb l’RP4 pel que 
fa a la supervisió de la preelaboració i elaboració dels gèneres culinaris. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: supervisar la realització de les operacions de preelaboració dels gèneres culinaris, en funció 
del pla de treball establert, de les elaboracions culinàries que s’hagin de realitzar o de les 
necessitats de comercialització. 

CE1.1 Identificar necessitats d'aprovisionament intern de matèries primeres per a la seva 
preparació derivades d'ofertes gastronòmiques o plans de treball determinats. 
CE1.2 En un supòsit pràctic de preelaboració de gèneres culinaris, cal controlar la selecció 
dels equips, màquines, estris i eines que s'hauran d'emprar d'acord amb les operacions 
que s’han de realitzar i en funció del seu rendiment òptim.  
CE1.3 En un supòsit pràctic de preelaboració de gèneres culinaris, cal controlar les 
operacions que necessiten les matèries primeres d'ús més comú d'acord amb el seu estat 
per a la preelaboració posterior. 
CE1.4 En un supòsit pràctic de preelaboració de gèneres culinaris, cal inspeccionar les 
operacions de neteja i condicionament dels gèneres culinaris d'acord amb la naturalesa 
dels gèneres. 
CE1.5 En un supòsit pràctic de neteja de maquinària, cal dirigir les operacions de neteja i 
condicionament d'equips i instal·lacions. 
CE1.6 Controlar les operacions de racionament en tots els gèneres culinaris a fi d'obtenir 
tot tipus de peces i deixar-los aptes per a la conservació o elaboració posteriors. 
CE1.7 Argumentar la importància d'obtenir el màxim profit de les matèries primeres 
utilitzades en el procés, per tal d’evitar costos i desgastos innecessaris. 

 
C2: supervisar els processos de manipulació de gèneres crus, semielaborats i elaboracions 
culinàries acabades, i controlar els resultats intermedis i finals que en deriven. 

CE2.1 Aplicar procediments de control per comprovar la manipulació correcta en cru de 
tota classe de gèneres culinaris. 



CE2.2 Aplicar procediments de control de l’emmagatzematge en cru dels gèneres 
manipulats de manera que siguin aptes per a la utilització posterior. 
CE2.3 Evitar i corregir possibles desviacions respecte a la definició i cost del producte, les 
seves normes de tractament i l'estàndard de qualitat establert. 

 
Continguts 
 
1. Aprovisionament intern de les diferents matèries primeres i emmagatzematge 

– Estoc. 
– Recepció de mercaderies i control de qualitat: 

o Albarans i comandes. 
o Identificació de les matèries primeres. 

– Coneixement de les diferents zones d'emmagatzematge: 
o Cambres frigorífiques de verdures. 
o Cambra i armaris refrigerants de peixos. 
o Cambres i armaris refrigerants de productes carnis. 
o Cambra de productes lactis. 
o Congeladors. 
o Magatzems de productes no peribles o rebost. 

 
2. Tècniques de preelaboració de gèneres culinaris 

– Tipus de tall, característiques i aplicacions: 
o Verdures: 

o Cisellar. 
o Brunesa. 
o Juliana. 
o Bresa. 
o Paisana. 
o Quartier. 
o Mencey. 
o Cotnar. 
o Pelar. 
o Viu. 
o Tornejar. 

o Peixos: 
o Filetejar. 
o Esbarbar. 
o Espellar. 
o Escatar. 
o Buidar. 
o Supremes. 
o Rodanxes. 
o Medallons. 

o Mariscos: 
o Pelar. 
o Capar. 
o Obrir. 
o Tallar. 

o Carns: 
o Desossar. 
o Netejar. 
o Cosir. 
o Trossejar. 
o Trinxar. 
o Entatxonar. 
o Racionar. 



– Riscos en l'execució. 
– Termes culinaris relacionats amb la preelaboració. 

 
 
3. Equips, maquinària i estris associats 

– Gran maquinària. 
– Petita maquinària. 
– Estris associats: 

o Parament: 
o Taules de tall. 
o Olles. 
o Recipients gastronorm. 
o Coladors xinesos i escorredores. 
o Cassons, aranyes i escumadores. 

o Eines de tall: 
o Peladors. 
o Mandolines. 
o Ganivets. 

 
4. Processos d'aprofitament de gèneres culinaris 

– Formes d'aprofitament: 
o Aprofitament de sobralles per a diferents preparacions: 

o Espines per a fumet o brous. 
o Ossos per a sucs o fons. 
o Sobralles de carn, peix, verdura i fruita per a farciments o coulis. 

– Presentacions d'aliments aprofitats: 
o Complement o guarnició d'un plat. 
o Tapes. 
o Aperitius. 
o Bufet. 
o Base d'altres preparacions complexes. 

 
5. Neteja d'instal·lacions, equips i maquinària de cuina 

– Equips: 
o Forns. 
o Salamandres. 
o Cuines. 
o Batedors. 
o Altres. 

– Instal·lacions: 
o Local. 
o Cambres. 
o Magatzems. 

– Eines: 
o Ganivets. 
o Petit parament. 

– Supervisió de la desinfecció a l'àrea de treball. 
– Mesures de seguretat en la neteja. 
– Sistemes de neteja per a cada màquina. 

 
 
 
 
 
 
 



UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: CONTROL DE LA CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS PER AL CONSUM I 
DISTRIBUCIÓ COMERCIAL 
 
Codi: UF1356 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2 i amb l’RP4 pel que 
fa a la supervisió en els processos de conservació i envasament. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: controlar els mètodes per a la conservació i envasament de gèneres crus, semielaborats i 
elaboracions culinàries acabades, per assegurar-ne la utilització o el consum posteriors en 
condicions òptimes. 

CE1.1 En un supòsit pràctic de conservació i envasament de gèneres crus, semielaborats i 
elaboracions culinàries acabades, cal dirigir la selecció dels equips, màquines, estris i eines 
que s'hauran d'emprar d'acord amb les operacions que s’han de realitzar i en funció del seu 
rendiment òptim. 
CE1.2 En un supòsit pràctic de conservació i envasament de gèneres crus, semielaborats i 
elaboracions culinàries acabades, cal controlar, amb els equips adequats, les operacions 
necessàries per al procés de conservació o envasament de gèneres i elaboracions 
culinàries. 
CE1.3 En un supòsit pràctic de conservació i envasament de gèneres crus, semielaborats i 
elaboracions culinàries acabades, cal aplicar-hi normes de control establertes per avaluar 
resultats intermedis i finals de cada operació, a fi d'obtenir un producte final d'acord amb el 
nivell de qualitat predeterminat. 
CE1.4 En un supòsit pràctic de conservació i envasament de gèneres crus, semielaborats i 
elaboracions culinàries acabades, cal justificar el lloc de conservació dels productes 
obtinguts tenint en compte la destinació o el consum assignats, les característiques 
derivades del sistema adoptat i la normativa higienicosanitària. 
CE1.5 En un supòsit pràctic de conservació i envasament de gèneres crus, semielaborats i 
elaboracions culinàries acabades, cal realitzar mesures correctives durant el procés de 
conservació per obtenir un producte en perfectes condicions a fi d’utilitzar-lo posteriorment. 
CE1.6 En un supòsit pràctic de neteja de maquinària, cal dirigir les operacions de neteja i 
condicionament d'equips i instal·lacions. 

 
C2: desenvolupar procediments de supervisió dels processos, conservació i envasament de 
gèneres crus, semielaborats i elaboracions culinàries acabades, i controlar els resultats intermedis i 
finals que en deriven. 

CE2.1 Aplicar procediments de control per comprovar la conservació i l’envasament 
correctes de tota classe d'aliments. 
CE2.2 En casos pràctics de processos de conservació i envasament d'aliments, cal: 
– Formular instruccions necessàries i clares per al suposat personal dependent. 
– Comprovar que el suposat personal dependent realitza les seves tasques d'acord amb 

els plans i les instruccions establerts. 
– Evitar i corregir possibles desviacions respecte a la definició i cost del producte, les 

seves normes de tractament i l'estàndard de qualitat establert. 
– Prestar assistència tècnica i operativa al suposat personal dependent. 

 
 
 
 
 



Continguts 
 
1. Sistemes i mètodes de conservació 

– Definició. 
– Operacions i fases necessàries. 
– Sistemes: 

o Frescos. 
o Refrigerats. 
o Pasteuritzats. 
o Al buit. 
o Congelats. 
o Dessecats. 
o Liofilitzats.  
o Marinats. 
o Fumats. 
o Salaons. 
o Escabetxos. 

– Equips associats: 
o Forns. 
o Roner. 
o Cambres. 
o Fumadors. 
o Congeladors. 
o Envasadores. 
o Liofilitzadors. 
o Abatedors de temperatura. 
o Dessecadores. 

– Neteja d'equips de conservació: 
o Envasadores. 
o Abatedors de temperatura. 

 
2. Normes de control en la conservació correcta dels gèneres 

– Anàlisis de perills i punts de control crític. 
– Operacions necessàries per a la conservació i presentació comercial de gèneres i 

productes culinaris. 
– Execució de controls de qualitat: 

o Les bones pràctiques de manufactura. 
 
3. Emmagatzematge i conservació dels gèneres segons consum 

– Tipus d'emmagatzematge segons la matèria primera o aliment. 
– Recepció i control de mercaderies. 
– Condicionament previ a l’emmagatzematge. 

– Etiquetatge dels aliments: data i nom. 
– Normes higienicosanitàries. 
– Neteja d'instal·lacions: 

o Local. 
o Cambres. 
o Armaris refrigerants. 
o Magatzems. 
o Productes adequats en de la desinfecció de les àrees de conservació i 

envasament. 
 
 
 
 
 



UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: REGENERACIÓ ÒPTIMA D'ALIMENTS 
 
Codi: UF1357 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3 i amb l’RP4 pel que 
fa a la supervisió en els processos de regeneració. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: explicar i aplicar mètodes per a la regeneració de gèneres crus, semielaborats i elaboracions 
culinàries acabades, per assegurar-ne la utilització o el consum posteriors en condicions òptimes. 

CE1.1 Indicar llocs apropiats per a necessitats de regeneració d'aliments. 
CE1.2 Explicar els mètodes i equips de regeneració. 
CE1.3 Explicitar les necessitats de regeneració que necessiten els gèneres i les 
elaboracions culinàries en funció de l'estat en què es troben i la utilització posterior. 
CE1.4 Supervisar l'execució de les operacions prèvies que necessiten els productes en 
cru, semielaborats i les elaboracions culinàries, en funció del mètode o equip escollit i la 
destinació o el consum assignats. 
CE1.5 Comprovar les operacions necessàries per als processos de regeneració de tot tipus 
de gèneres. 
CE1.6 Proposar i aplicar mesures correctives en funció dels senyals o informació rebuts 
durant el procés de regeneració i d'acord amb els protocols establerts, per obtenir un 
producte en perfectes condicions per ser utilitzat posteriorment. 

 
C2: desenvolupar procediments de supervisió dels processos de regeneració de gèneres crus, 
semielaborats i elaboracions culinàries acabades, i controlar els resultats intermedis i finals que en 
deriven. 

CE2.1 Aplicar procediments de control per comprovar la regeneració correcta de tota 
classe d'aliments. 
CE2.2 En casos pràctics de processos de regeneració d'aliments, cal: 
– Formular instruccions necessàries i clares per al suposat personal dependent. 
– Comprovar que el suposat personal dependent realitza les seves tasques d'acord amb 

els plans i les instruccions establerts. 
– Evitar i corregir possibles desviacions respecte a la definició i cost del producte, les 

seves normes de tractament i l'estàndard de qualitat establert. 
– Prestar assistència tècnica i operativa al suposat personal dependent. 

 
Continguts 
 
1. Regeneració de gèneres i productes culinaris 

– Definició. 
– Classes de processos, tècniques i mètodes. 
– Equips associats: 

o Forns mixtos. 
o Armaris o carros de regeneració. 
o Microones. 
o Escaldadores. 

– Tècniques i mètodes adequats. 
– Operacions de regeneració. 
– Fases en la regeneració de productes. 

 
2. Processos de regeneració d'aliments 



– Procediments de control per a la manipulació correcta en cru de tota classe gèneres 
culinaris: 
o Aplicacions. 
o Tipus. 

– Procediments de control per comprovar la conservació, l’envasament o la presentació 
comercial correctes de tota classe d'aliments: 
o Aplicacions. 
o Tipus. 

– Procediments de control per comprovar la regeneració correcta de tota classe 
d'aliments: 
o Aplicacions. 
o Tipus. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 - UF1355 50 40 

Unitat formativa 2 - UF1356 30 20 

Unitat formativa 3 - UF1357 30 20 

 
Seqüència: 
 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera independent. 
 
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: ELABORACIONS CULINÀRIES 
 
Codi: MF1059_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1059_3: Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d'elaboracions 
culinàries bàsiques, complexes i de múltiples aplicacions. 
 
Durada: 230 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: DESENVOLUPAMENT I SUPERVISIÓ DE L'APROVISIONAMENT DE GÈNERES I 
POSADA A PUNT 
 
Codi: UF1358 
 



Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: caracteritzar elaboracions culinàries tenint-ne en compte la composició, producció i el servei, i 
descriure’n els processos d'execució. 

CE1.1 Descriure elaboracions culinàries bàsiques i significatives, indicant les 
característiques dels gèneres que les componen, el tipus de servei associat i els resultats 
finals que s’han d'obtenir. 
CE1.2 Diferenciar els tipus de guarnició/decoració, indicant els gèneres que els componen 
i, d'acord amb la classe d'elaboració culinària que puguin acompanyar, variables 
econòmiques i característiques del servei. 
CE1.3 Relacionar elaboracions culinàries amb ofertes gastronòmiques d'acord amb els 
tipus d'establiments, les fórmules de restauració escollides i les àrees o els departaments 
de producció o servei d'aliments i begudes. 
CE1.4 A partir de la transmissió oral o escrita de determinades receptes o fitxes tècniques 
d'elaboració, complementades, si s’escau, per les explicacions pertinents, cal: 
– Fer interpretar la terminologia que contenen i identificar les tècniques d'elaboració que 

s'han d'aplicar. 
– Indicar les necessitats d'estris i equips per fer front a les fases d'execució de les 

elaboracions corresponents. 
– Explicar els processos d'execució i descriure’n les fases, operacions fonamentals, 

necessitats de temps i gèneres i ordre de treball que necessiten. 
– Representar, mitjançant gràfics o dibuixos adequats, la presentació dels resultats 

esperats. 
 
C2: analitzar, posar a punt i realitzar el procés d'execució d'elaboracions culinàries de múltiples 
aplicacions que siguin aptes per a l'elaboració posterior de plats. 

CE2.1 Descriure les elaboracions culinàries de múltiples aplicacions i classificar-les d'acord 
amb les seves aplicacions més usuals o processos de realització. 
CE2.2 Identificar necessitats d'elaboracions culinàries de múltiples aplicacions, derivades 
d'ofertes gastronòmiques, dietes específiques o plans de treball determinats. 
CE2.3 Indicar els estris, les eines i els equips de treball necessaris per fer front a la 
realització d'elaboracions culinàries de múltiples aplicacions.  
CE2.4 Efectuar les operacions necessàries per obtenir les elaboracions culinàries amb una 
manipulació higienicosanitària perfecta, en l'ordre i temps establerts i utilitzant els equips 
d'acord amb les seves normes d'ús o instruccions rebudes. 
CE2.5 Proposar possibles mesures correctives en funció dels resultats obtinguts en 
cadascuna de les operacions per obtenir els nivells de qualitat establerts. 
CE2.6 Argumentar la importància de mantenir i cuidar les instal·lacions i els equips, i treure 
el màxim profit de les matèries primeres utilitzades en el procés, per tal d’evitar costos i 
desgastos innecessaris. 

 
C3: desenvolupar el procés d'aprovisionament intern de gèneres i elaboracions culinàries de 
múltiples aplicacions d'acord amb ofertes gastronòmiques o plans de treball determinats. 

CE3.1 Deduir i calcular necessitats de gèneres i d'elaboracions culinàries de múltiples 
aplicacions derivades d'ofertes gastronòmiques o plans de treball determinats, i especificar 
nivells de qualitat. 
CE3.2 Formalitzar la documentació necessària per sol·licitar aprovisionament intern de 
gèneres i elaboracions. 
CE3.3 Realitzar l'aprovisionament intern de gèneres i elaboracions d'acord amb la 
normativa higienicosanitària i en l'ordre i temps preestablerts.  
CE3.4 Supervisar les operacions de regeneració que necessitin els gèneres i les 
elaboracions per utilitzar-los posteriorment en la preparació i presentació de plats. 



CE3.5 Justificar el lloc de dipòsit dels gèneres i elaboracions, tenint en compte la destinació 
o el consum assignats, les instruccions rebudes i la normativa higienicosanitària. 
CE3.6 Argumentar la importància d'actuar amb la responsabilitat i l’honradesa que 
requereix la participació en el procés d'aprovisionament de gèneres i elaboracions. 

 
Continguts 
 
1. Elaboracions culinàries 

– Segons la composició i producció: 
o Pasta. 
o Carns. 
o Peixos. 
o Verdures. 
o Lactis. 

– Guarnicions: 
o Definició. 
o Tipologia i elaboració. 

 
2. Tècniques de cuina 

– Definició, classificació i aplicacions: 
o Abrillantar. 
o Acanalar. 
o Adobar. 
o Rostir. 
o Blanquejar. 
o Bresar. 
o Cosir. 
o Cisellar. 
o Clarificar. 
o Coure. 
o Confitar. 
o Dessecar. 
o Desossar. 
o Enrossir. 
o Empanar. 
o Emulsionar. 
o Estofar. 
o Flamejar. 
o Fregir. 
o Glacejar. 
o Lligar. 
o Marcar. 
o Macerar. 
o Entatxonar. 
o Pelar. 
o Picar. 
o Escalfar. 
o Travar, entre altres. 

– Processos d'execució d'aquestes tècniques. 
– Fases, instruments, procediments, resultats i controls. 
– Tractaments i efectes en les matèries primeres. 

 
3. Sistemes de cocció aplicats a la posada a punt 

– Bullir. 
– Rostir. 
– Saltar. 



– Fregir. 
– Buit. 
– Planxa. 
– Bresar. 
– Estofar. 
– Escalfar. 
– Confitar. 

 
4. Propostes culinàries segons establiments 

– Tipus servei. 
– Àrees o departaments en la restauració. 
– Formules de restauració. 
– Establiment i categoria. 

 
5. Aprovisionament intern de gèneres i productes culinaris 

– Departaments o unitats que hi intervenen. 
– Lògica del procés d'aprovisionament intern: 

o Inventaris en una cuina. 
o Escandalls de les matèries primeres. 
o Fitxes tècniques. 
o Sistema per a l'aprovisionament. 

– La traçabilitat de les matèries primeres dins de la cuina: 
o Estudi dels punts crítics. 

– El comunicat de consum: 
o Definició. 

– Sistemes d’emmagatzematge i recepció de gèneres: 
o Naturalesa del producte: 

 Refrigerats. 
 No refrigerats. 
 Congelats. 

o Destinació: 
 Tipus de servei. 
 Normes higienicosanitàries. 

 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: CONTROL D'ELABORACIONS CULINÀRIES BÀSIQUES I COMPLEXES 
 
Codi: UF1359 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2 i l’RP3. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: supervisar l'aplicació de les tècniques bàsiques de cuina per obtenir elaboracions culinàries 
bàsiques. 

CE1.1 Descriure les tècniques culinàries indicant-hi fases d'aplicació, processos, 
procediments, modes operatius i instruments base que s'han d'utilitzar i resultats que 
s'obtenen. 
CE1.2 Indicar els estris, les eines i els equips necessaris per aplicar-hi tècniques 
determinades. 
CE1.3 Distribuir els gèneres en forma, lloc i quantitat necessaris per poder aplicar-hi la 
tècnica culinària en qüestió. 



CE1.4 Fer executar les tècniques culinàries per obtenir elaboracions elementals, seguint 
les receptes base o els procediments que les substitueixin. 
CE1.5 Proposar possibles mesures correctives en aplicar les tècniques culinàries d'acord 
amb els resultats obtinguts en cada fase del procés per assolir els nivells de qualitat 
predeterminats. 

 
C2: posar a punt elaboracions culinàries que siguin complexes i representatives pels seus valors 
gastronòmics tipus: territorials o temporals. 

CE2.1 Distribuir estris i eines, així com gèneres, en la forma i als llocs apropiats per 
realitzar elaboracions culinàries. 
CE2.2 Dirigir les operacions per realitzar les elaboracions culinàries complexes d'acord 
amb la recepta base o el procediment. 
CE2.3 Executar les operacions de guarnició i decoració necessàries que derivin de la 
definició de l'elaboració culinària complexa, tipus de servei, noves fórmules de creació i, si 
s’escau, modalitat de comercialització, mostrant sensibilitat i gust artístics. 
CE2.4 Proposar possibles mesures correctives en funció dels resultats obtinguts en 
cadascuna de les operacions per obtenir el nivell de qualitat predeterminat. 
CE2.5 Argumentar la importància de mantenir i cuidar les instal·lacions i els equips. 

 
Continguts 
 
1. Elaboracions culinàries bàsiques 

– Classificació, definició, descripció i aplicacions. 
– Fases dels processos, punts clau en l'execució, riscos en l'execució i control de 

resultats. 
– Els sistemes de cocció com a preelaboració: 

o A foc viu. 
o Per intercanvi. 

– Tècniques i procediments de control per obtenir: 
o Fons: 

o Fons blancs. 
o Fons foscos. 
o Gelatines. 
o Glaces o extractes. 

o Salses: 
o Salses blanques o cremes. 
o Salses fosques. 
o Salses bàsiques i derivades. 

o Mantegues compostes. 
o Farciments. 
o Coulis i altres elaboracions culinàries simples de múltiples aplicacions. 

 
2. Selecció de maquinària en la producció 

– Coneixement, formes i ús: 
o Màquines de fred. 
o Cambres. 
o Armaris refrigerants. 
o Abatedors. 
o Geladores. 
o Congeladors. 

– Maquines de calor: 
o Fregidores. 
o Planxes i graelles. 
o Forns. 
o Cuines. 
o Cassoles de bany maria. 



o Basculants. 
o Marmites. 

 
3. Elaboracions de cuina complexes segons estacionalitat i territori 

– Ingredients, esquemes, fases d'elaboració. 
– Mesures correctives. 
– Estris associats a les preparacions culinàries. 
– Riscos en l'execució, control de resultats. 
– Preparació de plats tipus de la cuina regional espanyola i internacional: 

o Amanides: 
o Simples. 
o Compostes. 

o Sopes, cremes: 
o Fredes. 
o Calents. 

o Potatges. 
o Ou. 
o Arròs i cereals. 
o Pasta. 
o Entremesos i aperitius, freds i senzills. 
o Salses: 

o Bàsiques. 
o Derivades. 

o Plats de carn: 
o Vermelles o de mamífers. 
o Aus. 
o Despulles. 
o Caça major i menor. 

o Plats de peix: 
o Blaus. 
o Blancs. 
o Mol·luscos, mariscos i crustacis. 

 
4. Guarnicions culinàries i decoratives 

– Definició i tipologia: 
o Vegetals. 
o D'origen animal. 
o Preelaborades. 
o De nova creació. 

– Elaboracions complementàries com: 
o Olis. 
o Reduccions. 
o Cruixents. 

 
5. Tipus d'elaboracions complexes, segons finalitat o servei 

– Bufet. 
– Restaurant. 
– Comercialització. 

 
6. Neteja d'instal·lacions i equips 

– Coneixement dels equips. 
– Coneixement de les instal·lacions. 
– Coneixement de les eines. 
– Realització de la desinfecció a l'àrea de treball: 

o Mesures de seguretat a l'hora de netejar. 
o Sistemes de neteja per a cada màquina. 



o Utilització de productes adequats. 
 
 
UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: SUPERVISIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES PREPARACIONS 
CULINÀRIES FINS A LA SEVA FINALITZACIÓ 
 
Codi: UF1360 
 
Durada: 80 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4 i RP5. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: desenvolupar procediments de supervisió dels processos de preparació d'elaboracions 
culinàries bàsiques, complexes i de múltiples aplicacions, i controlar els resultats intermedis i finals 
que en deriven. 

CE1.1 Aplicar procediments de control establerts per comprovar la preparació i presentació 
correctes d'elaboracions culinàries. 
CE1.2 En casos pràctics de processos de preparació i presentació d'elaboracions 
culinàries bàsiques, complexes i de múltiples aplicacions, cal: 
– Formular instruccions necessàries i clares per al suposat personal col·laborador. 
– Comprovar que el suposat personal col·laborador realitza les seves tasques d'acord 

amb els plans i les instruccions establerts i de conformitat amb les normes de seguretat 
i higiene. 

– Evitar i corregir possibles desviacions respecte a la definició i cost del producte, les 
seves normes bàsiques de preparació i l'estàndard de qualitat establert. 

– Prestar assistència tècnica i operativa al suposat personal col·laborador. 
 

C2: dirigir les operacions de presentació d'elaboracions culinàries d'acord amb la seva definició, 
estat i tipus de servei, per respondre a una comercialització òptima.  

CE2.1 Descriure i justificar tipus de guarnició i decoració possibles, classificant-los d'acord 
amb les elaboracions que acompanyen, classes de servei i, si s’escau, modalitat de 
comercialització. 
CE2.2 Realitzar les operacions de guarnició i decoració de manera que s'obtingui un 
producte acabat que compleixi el nivell de qualitat predeterminat. 
CE2.3 Mostrar sensibilitat i gust artístics en efectuar les operacions d'acabat de plats. 

 
C3: dissenyar i realitzar decoracions per a tot tipus d'elaboracions culinàries, aplicant-hi les 
tècniques gràfiques i de decoració adequades, i assistir en el muntatge d'expositors.  

CE3.1 Escollir o idear formes i motius de decoració, aplicant-hi la creativitat i la imaginació. 
CE3.2 Seleccionar tècniques gràfiques adequades per a la realització d'esbossos o models 
gràfics. 
CE3.3 Deduir variacions en el disseny realitzat de conformitat amb criteris com ara mida, 
matèries primeres que s’hagin d’emprar, forma, color i altres. 
CE3.4 Realitzar els esbossos o models gràfics aplicant-hi les tècniques necessàries.  
CE3.5 Escollir gèneres culinaris i altres materials que siguin aptes per a l'aplicació de la 
tècnica decorativa seleccionada i la conseqüent realització del motiu decoratiu dissenyat 
amb antelació. 
CE3.6 Realitzar els motius decoratius d'acord amb el model gràfic dissenyat o altres fonts 
d'inspiració. 
CE3.7 Dirigir la col·locació dels productes culinaris als expositors seguint criteris de sabor, 
mida, color, naturalesa del producte i temperatura de conservació, mostrant sensibilitat i 
gust artístics. 



 
Continguts 
 
1. Supervisió dels processos d'elaboració 

– Fases de les elaboracions culinàries: 
o Comandes de mercaderia. 
o Recepció. 
o Emmagatzematge segons producte. 
o Operacions preliminars. 
o Acabament. 
o Presentació. 

– Procediments de supervisió: 
o La compra. 
o La recepció i el control de la mercaderia. 

 
2. Organització del treball del personal 

– Realitzar quadres de treball: 
o Fitxes de receptes. 
o Quadres d'esdeveniments. 
o Temps de realització. 
o Fases del procés. 

– Control de costos. 
– Mesures correctives en l'elaboració. 

 
3. Presentació i decoració d'elaboracions culinàries 

– Definicions. 
– Tipologia segons finalitat. 
– Normes i combinacions organolèptiques bàsiques. 
– Necessitats de presentació i decoració segons el tipus d'elaboració i forma de cuina: 

o Cuina tradicional. 
o Cuina moderna o creativa. 
o Bufets. 
o Tapes. 
o Cuina internacional. 

– Aplicacions i assajos pràctics. 
– Disseny d'esbossos. 
– Models gràfics aplicant-hi les tècniques corresponents. 

 
4. Decoracions en les elaboracions culinàries 

– Formes i colors en la decoració i presentació d'elaboracions culinàries: 
o La tècnica del color en gastronomia. 
o Contrast i harmonia. 
o Sabor, color i sensacions. 
o Experimentació i avaluació de possibles combinacions. 
o El dibuix aplicat a la decoració culinària: 

o Tècniques. 
o Instruments, estris i materials d'ús més generalitzat: 

o Aerògrafs. 
o Esprais alimentaris. 
o Biberons. 
o Tallapastes. 
o Cullera de boles. 
o Acanaladors. 
o Molls. 
o Maquineta puntes verdures. 
o Mandolina, entre altres. 



 
5. Control de temperatures segons producte i servei que cal desenvolupar 

– Coneixement de temperatures: 
o Refrigeració i congelació. 

– Control de les temperatures de cocció. 
– El refredament adequat: 

o L'abatedor. 
 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 – UF1358 60 40 

Unitat formativa 2 – UF1359 90 70 

Unitat formativa 3 – UF1360 80 50 

 
Seqüència: 
 
Les unitats formatives d'aquest mòdul s’han d’impartir seguint la seqüència establerta. 
 
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: CUINA CREATIVA I D'AUTOR 
 
Codi: MF1060_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1060_3: Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació de plats de cuina 
creativa i d'autor. 
 
Durada: 80 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: analitzar elaboracions culinàries de cuina creativa i d'autor, i descriure’n els processos 
d'execució. 

CE1.1 A partir de la transmissió oral o escrita de determinades receptes o fitxes tècniques 
de cuina creativa, cal: 
– Interpretar la terminologia que contenen i identificar les tècniques d'elaboració que 

s'han d'aplicar. 
– Deduir necessitats de gèneres, estris i equips per fer front a les fases d'execució de les 

elaboracions corresponents. 



– Analitzar i explicar els processos d'execució i descriure’n les fases, operacions 
fonamentals, els punts crítics, les necessitats de temps, temperatures, els gèneres i 
l’ordre de treball que necessiten. 

– Representar, mitjançant gràfics o dibuixos adequats, la presentació dels resultats 
esperats. 

CE1.2 A partir de la transmissió oral o escrita de determinades receptes o fitxes tècniques 
de cuina d'autor d’elaboració, cal: 
– Interpretar la terminologia que contenen i identificar les tècniques d'elaboració que 

s'han d'aplicar. 
– Deduir necessitats de gèneres, estris i equips per fer front a les fases d'execució de les 

elaboracions corresponents. 
– Analitzar i explicar els processos d'execució i descriure’n les fases, operacions 

fonamentals, els punts crítics, les necessitats de temps, temperatures, els gèneres i 
l’ordre de treball que necessiten. 

– Representar, mitjançant gràfics o dibuixos adequats, la presentació dels resultats 
esperats. 

 
C2: supervisar la realització i conservació d'elaboracions culinàries de cuina creativa i d'autor. 

CE2.1 controlar la selecció d'estris, eines i gèneres, així com possibilitar-ne 
l’aprovisionament intern i la distribució, en la forma i als llocs apropiats per realitzar 
elaboracions culinàries. 
CE2.2 Dirigir les operacions per realitzar les elaboracions culinàries d'acord amb la recepta 
base, utilitzant els equips necessaris i d'acord amb la normativa higienicosanitària. 
CE2.3 Efectuar la supervisió de les operacions de guarnició i decoració necessàries que 
derivin de la definició de l'elaboració, tipus de servei i modalitat de comercialització, 
mostrant sensibilitat i gust artístics. 
CE2.4 Proposar possibles mesures correctives en funció dels resultats obtinguts en 
cadascuna de les operacions per obtenir el nivell de qualitat predeterminat. 
CE2.5 Justificar els llocs i mètodes d'emmagatzematge i conservació més apropiats tenint 
en compte la destinació o el consum assignats a les elaboracions, les característiques que 
deriven de la seva naturalesa i la normativa higienicosanitària. 
CE2.6 Argumentar la importància de mantenir i cuidar les instal·lacions i els equips, i treure 
el màxim profit de les matèries primeres utilitzades en el procés, per tal d’evitar costos i 
desgastos innecessaris. 

 
C3: interpretar elaboracions culinàries d'altres autors i assajar modificacions quant a les tècniques, 
forma i tall dels gèneres, alternativa d'ingredients, combinació de sabors, textures, forma de 
presentació i decoració. 

CE3.1 Seleccionar instruments i fonts d'informació bàsica per obtenir alternatives i 
modificacions en les elaboracions culinàries. 
CE3.2 Explicar les noves tècniques culinàries i descriure’n els principis i conceptes, les 
aplicacions i els resultats que s'obtenen. 
CE3.3 Identificar possibles alternatives o modificacions en la tècnica, forma, tall dels 
gèneres, canvi d'ingredients, combinació de sabors, formes de presentació i decoració. 
CE3.4 Desenvolupar diferents tècniques de creativitat amb la finalitat d'obtenir 
combinacions o resultats nous. 
CE3.5 Conèixer i interpretar les fases del procés creatiu d'una elaboració culinària. 
CE3.6 Extrapolar els processos i resultats obtinguts a nous gèneres o receptes, i deduir les 
variacions tècniques que implica l'adaptació. 
CE3.7 Mostrar sensibilitat i gust artístics en efectuar els acabats, les presentacions de les 
elaboracions culinàries de creació pròpia i d'altres autors. 
CE3.8 Valorar els resultats obtinguts en funció de factors predeterminats com ara forma, 
color, valors organolèptics o altres, i comparar-los, si s’escau, amb les elaboracions 
culinàries originals. 
CE3.9 Justificar la possible oferta comercial dels nous resultats obtinguts i avaluar-ne la 
viabilitat econòmica i l’adaptació a la demanda potencial. 



CE3.10 Argumentar la importància de mantenir i cuidar les instal·lacions i els equips, i 
treure el màxim profit de les matèries primeres utilitzades en el procés, per tal d’evitar 
costos i desgastos innecessaris. 

 
C4: avaluar la informació que es genera en termes de gustos, expectatives o necessitats d'una 
potencial demanda, deduint els canvis necessaris en el procés de producció culinària per realitzar 
les adaptacions oportunes. 

CE4.1 Estimar la informació que es genera sobre canvis en les elaboracions culinàries a 
partir de gustos, expectatives o necessitats de comensals potencials. 
CE4.2 A partir d'elaboracions concretes, i tenint en compte les dades sobre gustos, 
expectatives o necessitats demanades per una determinada clientela, cal: 
– Explicar el procés d'adaptació de les elaboracions i indicar els canvis que en la seva 

execució deriven de la demanda. 
– Deduir possibles alternatives culinàries a les elaboracions originals que puguin 

respondre satisfactòriament a la demanda. 
– Desenvolupar elaboracions culinàries, incorporant-hi les modificacions, i obtenir 

resultats finals que satisfacin la demanda, assoleixin els nivells de qualitat 
predeterminats i compleixin els objectius de l'establiment. 

 
Continguts 
 
1. Elaboracions més significatives de la cuina creativa i d'autor 

– Terminologia culinària característica de la cuina creativa i d'autor: 
o Terminologia nacional. 
o Terminologia internacional. 

– Esquemes d'elaboració dels plats més representatius: 
o Tècniques i procediments aplicables. 

– Gèneres i productes: 
o Nous productes alimentaris del mercat. 
o Gelificants. 
o Emulsionants. 
o Liofilitzats.  
o Deshidratats. 
o Amb denominació d'origen (DO). 
o Flors i germinats. 
o Espessidors. 
o Esferificants. 

– Maquinàries i instruments. 
– Fases dels processos. 
– Coccions noves. 
– El dibuix aplicat a la decoració culinària: 

o Instruments i estris. 
o Materials d'ús més generalitzat. 
o Disseny d'esbossos i models gràfics aplicant-hi les tècniques corresponents. 

 
2. Cuina creativa. Experimentació i avaluació de resultats 

– Fonts d'informació i bibliografia sobre cuina creativa. 
o Llibres de cuina d'autor. 
o Cuiners creatius del moment: 

o Biografia: la seva cuina, les seves tècniques de creació, productes, decoració i 
muntatge. 

– Plats representatius de la cuina d'autors amb prestigi nacionals i estrangers: 
o Selecció: 

o Les fitxes tècniques. 
o Gèneres. 
o Estris i eines. 



o Equips necessaris. 
o Tècniques de cuiners més representatius d'Espanya i l'estranger: 

o Tècniques. 
o Procediments d'execució. 
o Control. 

 
3. Modificacions en plats gastronòmics quant a les tècniques i procediments 

– Instruments emprats. 
– Forma i tall dels gèneres. 
– Alternativa d'ingredients: 

o Productes que permetin el desenvolupament creatiu: 
o Redefinició d'un producte a la recerca d'usos inusuals. 

o Combinació de sabors. 
o Qualitats organolèptiques específiques: 

o Valoració de les qualitats aplicades a una elaboració. 
o Combinacions base. 
o Experimentació. 
o Avaluació de resultats. 

– Textures. 
– Formes d'acabat: 

o Variacions en la decoració i presentació d'elaboracions culinàries: 
o Tendències en les decoracions. 
o La tècnica de la deconstrucció. 
o Utilització de tècniques de cuina creativa en la presentació. 

– Tècniques de creativitat: 
o 4*4*4. 
o Mètode 635. 
o Phillips 66. 
o Anàlisis morfològiques. 
o Mapes mentals. 
o Pluja d'idees. 

– Fases del procés creatiu: 
o Recollida de la matèria primera. 
o Treball de les idees recopilades. 
o Inspiració o sorgiment de la idea. 
o Configuració final i desenvolupament de la idea per a la utilització pràctica. 

 
4. Mètodes d'avaluació del grau de satisfacció de consumidors de noves elaboracions 
culinàries 

– Ofertes comercials dels nous resultats obtinguts: 
o Verificació de resultats. 

– Màrqueting: 
o Estratègies en la restauració. 
o Accions comercials. 
o Realització i disseny d'ofertes gastronòmiques. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu – MF1060_3 80 60 

 
 



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: PROCESSOS DE REBOSTERIA 
 
Codi: MF1061_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1061_3: Desenvolupar i supervisar processos d'elaboració i presentació de tot tipus de 
productes de rebosteria. 
 
Durada: 150 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: PREPARACIÓ DE MASSES I ELABORACIONS COMPLEMENTÀRIES 
MÚLTIPLES DE REBOSTERIA 
 
Codi: UF1361 
 
Durada: 70 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2, RP4 i amb 
l’RP8 pel que fa a processos d'elaboracions bàsiques i complementàries. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: supervisar el desenvolupament dels processos de preparació de masses bàsiques de múltiples 
aplicacions, necessàries per fer productes de rebosteria. 

CE1.1 Interpretar fórmules bàsiques, identificant la funció de cadascun dels ingredients, i 
ajustar-les per als diferents productes i quantitats que cal elaborar.  
CE1.2 Reconèixer les característiques generals de les masses bàsiques com ara 
ensucrades, batudes, escaldades i pastes de full, de múltiples aplicacions per a rebosteria, 
classificant-les d'acord amb les seves aplicacions més usuals o processos de realització, i 
identificar els productes més significatius obtinguts a partir de les diferents masses 
bàsiques. 
CE1.3 Descriure la seqüència d'operacions integrades en cada procés d'elaboració de 
masses bàsiques de rebosteria, indicant-hi els objectius i efectes produïts per cadascuna 
d'aquestes, les condicions en què s’han de realitzar, els paràmetres que cal controlar i els 
equips requerits. 
CE1.4 Identificar necessitats d'elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions derivades 
d'ofertes de productes de rebosteria o de plans de treball determinats. 
CE1.5 En un supòsit pràctic de preparació de masses bàsiques de múltiples aplicacions, 
cal: 
– Indicar estris, eines i equips de treball necessaris per fer front a la realització 

d'elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions per a productes de rebosteria i 
similars. 



– Dirigir la preparació i el maneig dels equips en condicions adequades per dur a terme 
el tractament tèrmic com ara enfornada, fregitel·la o altres, dels productes que ho 
requereixen. 

– Decidir possibles mesures correctives, en funció dels resultats obtinguts en cadascuna 
de les operacions, per obtenir els nivells de qualitat predeterminats. 

– Fer aplicar els mètodes i assignar els llocs de conservació de les masses, pastes i 
altres elaboracions bàsiques obtingudes, tenint en compte la destinació i el consum 
assignats, les característiques derivades de la seva naturalesa i la normativa 
higienicosanitària. 

 
C2: supervisar els processos de preparació d'elaboracions complementàries i específiques de 
múltiples aplicacions per a rebosteria, d'acord amb les tècniques bàsiques, de manera que siguin 
aptes per al consum directe o per completar plats i productes. 

CE2.1 Classificar els diversos tipus de cremes, farciments dolços i salats, cobertures, 
xarops, melmelades, gelatines i altres elaboracions complementàries i específiques que es 
poden utilitzar en rebosteria, i associar-les als productes que cal elaborar. 
CE2.2 Enumerar els ingredients necessaris per a cada tipus de crema, bany, farciment, 
xarop, melmelada i altres. 
CE2.3 Interpretar fórmules bàsiques, identificant la funció de cadascun dels ingredients, i 
ajustar-les per als diferents productes i quantitats que cal elaborar.  
CE2.4 Identificar necessitats d'elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions derivades 
d'ofertes de productes de rebosteria o de plans de treball determinats. 
CE2.5 Descriure la seqüència d'operacions integrades en cada procés de fabricació de 
productes complementaris de múltiples aplicacions per a rebosteria i indicar-hi els objectius 
i efectes produïts per cadascuna d'aquestes. 
CE2.6 Relacionar els equips requerits amb les diferents elaboracions i regular o programar 
les condicions de treball per a cada màquina o equip.  
CE2.7 En un supòsit pràctic, de preparació d'elaboracions complementàries, cal: 
– Disposar les condicions en què s’han de realitzar les diferents elaboracions i els 

paràmetres que cal controlar. 
– Descriure l'ordre i la forma correctes de barrejar els ingredients. 
– Modificar dins del termini adequat i en la forma escaient aquells productes que 

necessiten un període de maduració, saborització o condicionament. 
– Determinar el punt òptim de temperatura, fluïdesa, cocció, muntat o consistència de 

cadascuna de les elaboracions. 
– Controlar les condicions de refredament i conservació idònies per a cada elaboració. 
CE2.8 Analitzar les característiques físiques i organolèptiques de les elaboracions 
obtingudes, contrastant-les amb les establertes, i adoptar, en casos de desviacions, les 
mesures correctives apropiades. 
CE2.9 Justificar els mètodes o llocs de conservació de les elaboracions complementàries 
obtingudes, tenint en compte la destinació i el consum assignats, les característiques 
derivades de la seva naturalesa i la normativa higienicosanitària. 

 
C3: controlar el desenvolupament dels processos d'elaboració de productes fets a base de masses, 
postres de cuina i gelats, aplicant les tècniques inherents a cada procés. 

CE3.1 Descriure l'estructura tècnica d'elaboració de productes significatius de rebosteria i 
explicar les fases més importants d'elaboració, classes i resultats que s'obtenen. 
CE3.2 Deduir necessitats d'aprovisionament intern de matèries primeres i elaboracions 
bàsiques per fer front a plans de producció de rebosteria determinats, i emplenar les 
sol·licituds corresponents. 
CE3.3 Identificar estris, eines i equips necessaris, i seleccionar els idonis per desenvolupar 
els plans de producció corresponents. 
CE3.4 Realitzar les operacions de regeneració que necessitin les matèries primeres i 
elaboracions bàsiques, i controlar els resultats a partir dels senyals i informació generats 
durant el procés. 



CE3.5 Executar les operacions necessàries per elaborar els productes de rebosteria 
d'acord amb les receptes base o els procediments que les substitueixin.  
CE3.6 Proposar possibles mesures correctives en funció dels resultats obtinguts en 
cadascuna de les elaboracions, de manera que s'assoleixi l'estàndard de qualitat 
prèviament fixat. 
CE3.7 Justificar els mètodes o llocs d'emmagatzematge i conservació més apropiats per 
als productes obtinguts, tenint en compte la destinació i el consum assignats, les 
característiques derivades de la seva naturalesa i la normativa higienicosanitària. 

 
C4: desenvolupar procediments de supervisió de processos d'elaboració de tot tipus de productes 
de rebosteria tradicional, d'autor i creativa, i controlar els resultats intermedis i finals que en 
deriven. 

CE4.1 Aplicar procediments de control establerts per a la preparació de masses bàsiques 
de múltiples aplicacions, necessàries per fer productes de rebosteria. 
CE4.2 Aplicar procediments de control establerts per comprovar la preparació correcta 
d'elaboracions complementàries i específiques de múltiples aplicacions per a rebosteria. 
CE4.3 Aplicar procediments de control establerts per comprovar la preparació correcta 
d'elaboracions de productes fets a base de masses, postres de cuina i gelats. 
CE4.4 En casos pràctics de processos de realització de productes fets a base de masses, 
postres de cuina i gelats, cal: 
– Formular instruccions necessàries i clares per al suposat personal col·laborador. 
– Comprovar que el suposat personal col·laborador realitza les seves tasques d'acord 

amb els plans i les instruccions establerts i de conformitat amb les normes de seguretat 
i higiene. 

– Evitar i corregir possibles desviacions respecte a la definició i cost del producte, les 
seves normes bàsiques de preparació i l'estàndard de qualitat establert. 

– Prestar assistència tècnica i operativa al suposat personal col·laborador. 
 
Continguts 
 
1. Maquinària, equips i utensilis bàsics per elaborar productes de rebosteria 

– Classificació i descripció segons característiques, funcions i aplicacions. 
– Ubicació i distribució. 
– Procediments de posada en marxa, regulació i aturada dels equips: fonaments i 

característiques. 
– Aplicació de tècniques, procediments, modes d'operació i control característics. 

 
2. Matèries primeres més utilitzades per elaborar productes de rebosteria 

– Definició, classificació: 
o Les farines: 

 Farina de força. 
 Farina de força mitjana. 
 Farina fluixa. 

o Els sucres: 
 Sucre invertit. 
 Glucosa. 
 Dextrosa. 
 Sorbitol. 
 Sucre de llustre. 
 Sacarosa. 

o Els lactis: 
 Llet. 
 Mantega. 
 Nata. 

o La sal. 
o L'ou. 



o La xocolata: 
 Blanca. 
 Negra. 
 Amb llet. 

– Característiques i aplicacions de les diferents matèries primeres. 
 
3. Operacions i tècniques bàsiques en rebosteria 

– Batre, barrejar, pastar, emulsionar, tamisar i altres. 
– Preparar llaunes i motlles. 
– Manejar el corró. 
– Maneja l’espàtula. 
– Treballar amb mànega pastissera. 
– Treballar amb cartutx. 

 
4. Masses i pastes 

– Definició del terme massa. 
– Fonaments de l'elaboració de masses. 

– Cocció de masses i pastes: enfornada, fregitel·la i paella o planxa. 
– Refrigeració i/o conservació de productes obtinguts. 
– Tipus de masses: 

o Pastes fullades: 
 Matèries primeres. 
 Procés d'elaboració. 
 Influència dels diferents ingredients. 
 Tipus de pasta fullada: pasta fullada comuna, pasta fullada invertida, pasta 

fullada ràpida, pasta fullada meitat/meitat. 
 Principals elaboracions: vol-au-vent, cornet, ulleres, canya. 

o Batudes o esponjades: 
 Matèries primeres. 
 Procés d'elaboració. 
 Influència dels diferents ingredients. 
 Tipus de pa de pessic: pa de pessic cuit al vapor, pa de pessic lleuger, pa 

de pessic superlleuger, pa de pessic pesant. 
 Principals elaboracions: magdalenes, sobaos, melindros. 

o Pastades: 
 Matèries primeres. 
 Procés d'elaboració. 
 Influència dels diferents ingredients. 
 Principals elaboracions: pasta brisa, pasta sablé, teules. 

o Escaldades: 
 Matèries primeres. 
 Procés d'elaboració. 
 Influència dels diferents ingredients. 
 Principals elaboracions: la pasta choux, xurros, bunyols. 

o Ensucrades i pastes vàries: 
 Matèries primeres. 
 Procés d'elaboració. 
 Influència dels diferents ingredients. 
 Principals elaboracions: pastes de te, diamants, llengües de gat, altres. 

o Masses fregides: 
 Matèries primeres. 
 Procés d'elaboració. 
 Influència dels diferents ingredients. 
 Principals elaboracions: xurros, pestiños i bartolillos, flors i altres. 

 
 



5. Cremes i farciment 
– Principals tipus de cremes: 

o Cremes amb ou: 
 Crema pastissera. 
 Crema pastissera per enfornar. 
 Gema. 
 De mantega. 
 Altres. 

o Cremes batudes: 
 Crema d'ametlles. 
 Crema mussolina. 
 Crema de moca. 
 Crema de trufa. 
 Nata muntada. 
 Altres. 

o Cremes lleugeres: 
 Xantillí. 
 Fondant. 
 Altres. 

– Fonaments de l'elaboració de cremes. 
– Ingredients i formulació per a cada tipus d'elaboració. 
– Seqüència d'operacions. 
– Conservació. 
– Utilització en els diferents productes de rebosteria. 

 
6. Farciments salats 

– Cremes base per a farciments salats. 
– Ingredients i formulació dels farciments salats. 

– Seqüència d'operacions. Realització. 
– Determinació del punt de muntatge, batut, consistència i característiques pròpies de 

cada elaboració. 
– Conservació. 
– Consistència i característiques. 
– Utilització en els diferents productes de rebosteria. 

 
7. Postres de cuina 

– Classificació i descripció de les elaboracions més importants. 
– Preparació de postres de cuina i gelats significatius. 
– Justificació i realització de possibles variacions. 
– Fases i caracterització de la producció de postres i del servei d’aquestes en 

restauració. 
– Rebosteria a base de masses: 

o Classificació i descripció de les elaboracions més importants. 
o Esquemes d'elaboració de pastissos característics. 
o Principals pastissos: 

 Processos d'execució. 
– Postres a base de semifreds i gelats: 

o Maquinàries i equips bàsics. 
o Classificació. 
o Procés d'elaboració. 
o Principals matèries primeres dels gelats: 

 Greixos. 
 Lactis i derivats. 
 Ovoproductes. 
 Fruites. 
 Xocolates i cobertures. 



 Fruita seca. 
 Sucres i diversos. 

o Processos d'elaboració en els gelats. 
o Classificació dels gelats: 

 Sorbets. 
 Gelats de fruites. 
 Gelats crema. 

o Realització d'operacions necessàries per obtenir elaboracions específiques, 
aplicant-hi les respectives tècniques i els procediments d'execució i control. 

o Postres de cuina a base de pastisseria salada, lactis i ous: 
 Classificació i descripció dels productes. 
 Processos d'elaboració: fases, instruments, tècniques i procediments 

aplicables, riscos en l'execució, resultats i controls. 
 Descripció de l'elaboració més significativa. 
 Aplicació de normes de seguretat i higiene alimentària, de prevenció de 

riscos laborals i de protecció ambiental. 
 Procediments d'execució de postres a base de fruites. 

o Aplicació de normes de seguretat i higiene alimentària, de prevenció de riscos 
laborals i de protecció ambiental. 

 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: REALITZACIÓ DE DECORACIONS DE REBOSTERIA I EXPOSITORS 
 
Codi: UF1362 
 
Durada: 40 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3, RP5 i RP6. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: supervisar el disseny i la realització de decoracions per als productes de rebosteria i muntar 
expositors aplicant-hi les tècniques gràfiques i de decoració establertes. 

CE1.1 Escollir o idear formes i motius de decoració, aplicant-hi la creativitat i la imaginació. 
CE1.2 Seleccionar tècniques gràfiques per a la realització d'esbossos o models gràfics. 
CE1.3 Deduir variacions en el disseny realitzat de conformitat amb criteris com ara mida, 
matèries primeres que s’hagin d’emprar, forma, color, olor, altres.  
CE1.4 Realitzar els esbossos o models gràfics aplicant-hi les tècniques necessàries. 
CE1.5 Escollir gèneres culinaris i altres materials que siguin aptes per a l'aplicació de la 
tècnica decorativa seleccionada i la conseqüent realització del motiu decoratiu dissenyat 
amb antelació. 
CE1.6 Controlar la realització dels motius decoratius d'acord amb el model gràfic dissenyat 
o altres fonts d'inspiració. 
CE1.7 Vigilar la col·locació dels productes de rebosteria als expositors seguint criteris de 
sabor, mida, color, naturalesa del producte i temperatura de conservació, mostrant 
sensibilitat i gust artístics. 

 
C2: ordenar l'execució de les operacions d'acabat i decoració de productes de rebosteria d'acord 
amb la seva definició, estat o, si s’escau, tipus de servei, per respondre a una comercialització 
òptima. 

CE2.1 Justificar necessitats d'acabat d'acord amb la definició del producte, tipus de servei, 
instruccions rebudes o, si s’escau, modalitat de comercialització. 
CE2.2 Supervisar la realització de les operacions de decoració necessàries de manera que 
s'obtingui un producte acabat que compleixi l'estàndard de qualitat predeterminat. 



 
C3: practicar possibles variacions en les elaboracions de rebosteria, assajant modificacions quant a 
la forma, tall dels gèneres, motius de decoració, alternativa d'ingredients, combinació de sabors i 
formes d'acabat. 

CE3.1 Seleccionar fonts d'informació actualitzada per obtenir o deduir alternatives i 
modificacions en les postres de cuina i gelats, tenint en compte les seves característiques i 
tendències actuals de consum. 
CE3.2 Aplicar tècniques noves per elaborar productes de rebosteria i descriure’n els 
principis, les aplicacions i els resultats que s'obtenen. 
CE3.3 Identificar possibles alternatives o modificacions en els instruments emprats, forma i 
tall dels gèneres, motius de decoració, canvi d'ingredients, combinació de sabors o formes 
d'acabat. 
CE3.4 Valorar els resultats obtinguts en funció de factors predeterminats com ara 
ingredients, valors organolèptics, forma, color, decoració, presentació o altres, i comparar-
los, si s’escau, amb les elaboracions originals. 
CE3.5 Justificar la possible oferta comercial dels nous resultats o productes obtinguts i 
avaluar-ne la viabilitat econòmica i l’adaptació a la demanda potencial. 

 
Continguts 
 
1. Decoració i exposició d'elaboracions de rebosteria 

– Normes i combinacions bàsiques. 
– Control i valoració de resultats. 
– Necessitats d'acabat segons tipus d'elaboració. 
– Modalitat de comercialització i tipus de servei. 
– Normes i combinacions organolèptiques bàsiques. 
– Realització de motius decoratius. 
– Teoria i valoració del color en rebosteria: 

o Contrast i harmonia. 
o Sabor. 
o Color i sensacions. 

– El dibuix aplicat a la rebosteria: 
o Instruments. 
o Estris. 
o Materials d'ús més generalitzat. 

– Disseny d'esbossos i models gràfics aplicant-hi les tècniques corresponents. 

– Realització d'operacions necessàries per decorar i presentar gelats i altres postres de 
cuina d'acord amb la seva definició i estàndards de qualitat predeterminats. Justificació 
de possibles variacions. 

– Experimentació i avaluació de resultats. 
 
2. Presentació de postres emplatades a partir d'elaboracions de pastisseria i rebosteria 

– Decoració i presentació de postres emplatades. 
– Normes i combinacions bàsiques. 
– Experimentació i avaluació de possibles combinacions. 
– Procediments d'execució de les decoracions i acabats de productes de postres 

emplatades. 
 
3. Decoració i exposició de gelats 

– Modalitat de comercialització i tipus de servei. 
– Realització de motius decoratius. 
– Teoria i valoració del color en gelateria. 
– Contrast i harmonia. 
– Sabor, color i sensacions. 



– Realització d'operacions necessàries per decorar i presentar gelats d'acord amb la 
seva definició i estàndards de qualitat predeterminats. Justificació de possibles 
variacions. 

 
4. Cobertes 

– Definició. 
– Tipus: 

o Xocolata. 
o Preparats a base de fruites i altres. 
o Glacejat. 
o Pasta d'ametlla. 
o Pasta de sucre. 

– Ingredients i formulació. 
– Seqüència d'operacions. 
– Consistència i característiques. 

– Anàlisi de les anomalies i defectes més freqüents. Possibles correccions. 
– Conservació i normes d'higiene. 
– Utilització en els diferents productes de rebosteria i galeteria. 

 
 
UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: APLICACIÓ DELS MÈTODES DE CONSERVACIÓ I REGENERACIÓ DELS 
PREPARATS DE REBOSTERIA 
 
Codi: UF1363 
 
Durada: 40 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP7 i amb l’RP8 pel que 
fa a la conservació. 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: aplicar els mètodes adequats i operar amb els equips per conservar i regenerar gèneres crus, 
semielaborats i les elaboracions bàsiques per preparar productes de rebosteria. 

CE1.1 Justificar els llocs, mètodes, equips d'emmagatzematge, conservació i regeneració 
de matèries primeres, preelaboracions i elaboracions bàsiques més apropiats en funció de 
la destinació o consum assignats, les característiques derivades de la seva naturalesa i la 
normativa higienicosanitària. 
CE1.2 Caracteritzar les operacions auxiliars que necessiten els productes en cru, 
semielaborats i les elaboracions bàsiques en funció del mètode/equip escollit, instruccions 
rebudes i destinació o consum assignats. 
CE1.3 Diferenciar les diferents etapes del procés d'elaboració i els productes susceptibles 
de rebre un tractament de conservació per a consum en un temps futur o el seu ús en una 
elaboració posterior. 
CE1.4 Reconèixer els principals problemes de l'aplicació del fred en diferents elaboracions 
i relacionar-los amb les anomalies o diferències observades en el producte final. 
CE1.5 En un supòsit pràctic definit per conservar i regenerar gèneres crus, semielaborats i 
les elaboracions bàsiques per preparar productes de rebosteria, cal: 
– Ordenar efectuar les operacions necessàries per als processos de conservació, 

regeneració, envasament de matèries primeres, preelaboracions i elaboracions 
bàsiques, d'acord amb el seu estat, mètodes i equips seleccionats, seguint l'ordre 
establert, complint les instruccions rebudes i tenint en compte la normativa 
higienicosanitària. 



– Aplicar normes de control establertes per avaluar resultats intermedis i finals de cada 
operació, a fi d'obtenir productes finals d'acord amb nivells de qualitat predeterminats. 

 
C2: organitzar el procés d'aprovisionament intern de gèneres d'acord amb plans de producció 
determinats. 

CE2.1 Calcular les necessitats de gèneres per fer front a plans de producció determinats i 
especificar nivells de qualitat. 
CE2.2 Formalitzar la documentació necessària per sol·licitar aprovisionament intern de 
gèneres dels departaments que escaiguin. 
CE2.3 En un supòsit pràctic d'aprovisionament intern definit, cal: 
– Realitzar l'aprovisionament de gèneres d'acord amb la normativa higienicosanitària, en 

l'ordre i temps preestablerts. 
– Utilitzar els mitjans adequats per a les operacions de manipulació i transport intern de 

manera que no es deteriorin els productes ni s'alterin les condicions de treball i 
seguretat. 

– Realitzar les operacions de regeneració que necessitin els gèneres per utilitzar-los 
posteriorment en les elaboracions de rebosteria i similars. 

– Justificar el lloc de dipòsit dels gèneres i elaboracions bàsiques tenint en compte la 
destinació i el consum assignats, les instruccions rebudes i la normativa 
higienicosanitària. 

 
C3: desenvolupar procediments de supervisió de processos de conservació de tot tipus de 
productes de rebosteria tradicional, d'autor i creativa, i controlar els resultats intermedis i finals que 
en deriven. 

CE3.1 Aplicar procediments de control establerts per comprovar la conservació i 
regeneració correctes de gèneres crus, semielaborats i les elaboracions bàsiques per 
preparar productes de rebosteria. 
CE3.2 Aplicar procediments de control establerts per comprovar la conservació correcta de 
productes fets a base de masses, postres de cuina i gelats. 
CE3.3 En casos pràctics de processos de conservació de productes fets a base de 
masses, postres de cuina i gelats, cal: 
– Formular instruccions necessàries i clares per al suposat personal col·laborador. 
– Comprovar que el suposat personal col·laborador realitza les seves tasques d'acord 

amb els plans i les instruccions establerts i de conformitat amb les normes de seguretat 
i higiene. 

– Evitar i corregir possibles desviacions respecte a la definició i cost del producte, les 
seves normes bàsiques de preparació i l'estàndard de qualitat establert. 

– Prestar assistència tècnica i operativa al suposat personal col·laborador. 
 
Continguts 
 
1. Sistemes i mètodes de conservació i regeneració de gèneres crus, semielaborats i 
elaboracions bàsiques per a rebosteria 

– Classes i caracterització. 
– Identificació d'equips associats en la conservació: 
– Equips d'emmagatzematge. 
– Etapes dels processos, riscos en l'execució i control de resultats. 
– Identificació de necessitats bàsiques de conservació segons moment d'ús o consum, 

naturalesa del gènere o elaboració bàsica en qüestió. 
– Deducció de la tècnica o mètode apropiats per a la regeneració. 
– Execució d'operacions necessàries per conservar gèneres i elaboracions bàsiques per 

a rebosteria, aplicant-hi les respectives tècniques i mètodes adequats. 
– Regeneració i/o condicionament de matèries primeres per a les elaboracions 

complementàries de pastisseria i rebosteria. 
– Equips associats per a la regeneració. 
– Identificació, maneig i paràmetres de control dels equips associats. 



 
2. Desenvolupament de processos d'aprovisionament intern i regeneració de matèries 
primeres, preelaboracions i elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions per elaborar 
gelats 

– Deducció i càlcul de necessitats de gèneres, preelaboracions i elaboracions bàsiques 
de múltiples aplicacions. 

– Aprovisionament intern. 
– Formalització de documentació i realització d'operacions. 
– Execució d'operacions de regeneració que necessitin els gèneres, les preelaboracions i 

elaboracions bàsiques. 

– Normes de control.  
 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 – UF1361 70 40 

Unitat formativa 2 – UF1362 40 20 

Unitat formativa 3 – UF1363 40 20 

 
Seqüència: 
 
Les unitats formatives d'aquest mòdul s’han d’impartir seguint la seqüència establerta. 
 
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: TAST D'ALIMENTS EN HOTELERIA 
 
Codi: MF1062_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1062_3: Tastar aliments per a la seva selecció i ús en hoteleria. 
 
Durada: 60 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: identificar i aplicar la metodologia de tast dels aliments.  

CE1.1 Identificar els diferents tipus i fases dels tasts. 
CE1.2 Descriure els utensilis, espais i les condicions necessaris perquè el tast d'aliments 
es faci en unes condicions òptimes. 
CE1.3 Identificar les normes i condicions bàsiques del tast. 
CE1.4 En un supòsit pràctic de tast d'aliments per a la seva selecció i ús en hoteleria, cal 
aplicar-hi les normes i condicions bàsiques de tast. 



CE1.5 Explicar l'ordre i el temps necessaris per realitzar el tast amb rigor. 
 
C2: reconèixer, quantificar i descriure els atributs sensorials dels productes tastats. 

CE2.1 Discriminar els atributs sensorials dels aliments. 
CE2.2 En exercicis de tast, cal detectar diferències de sabors, olors, textures i tots aquells 
atributs bàsics propis de cada producte, tant en aliments frescos com conservats, com per 
exemple: 
– Productes carnis. 
– Peixos i mariscos. 
– Productes lactis. 
– Condiments: olis, vinagres, espècies i altres. 
– Conserves. 
– Altres. 
CE2.3 En supòsits pràctics de tast d'aliments, cal: 
– Descriure les diferents característiques sensorials dels productes emprant el vocabulari 

específic. 
– Disposar de dades sensorials repetibles i reproduïbles. 
– Identificar i emplenar les fitxes de tast, aplicant-hi les normes de valoració dels 

aliments. 
CE2.4 Reconèixer les noves textures actuals del mercat. 

 
C3: jutjar i classificar els productes tastats i valorar-ne l’adequació als objectius proposats. 

CE3.1 Descriure les principals zones de producció de l'aliment tastat, nacionals i 
internacionals, i identificar, si n’hi ha, les característiques sensorials atribuïdes per les 
seves denominacions d'origen, així com per la seva classificació comercial. 
CE3.2 Valorar l'equilibri dels atributs dels aliments tastats. 
CE3.3 Obtenir judicis consistents i reproduïbles sobre els productes tractats.  
CE3.4 Decidir sobre la coherència i fiabilitat de les anotacions realitzades.  
CE3.5 Estimar l'adequació dels productes tastats a les finalitats i objectius per als quals es 
realitza el tast. 

 
Continguts 
 
1. Metodologia de tast dels aliments 

– Coneixement del tast: 
o Definició. 
o Utensilis i espais adequats per al tast. 
o Tipus de tast: 

 Tast de productes carnis. 
 Tast de lactis i derivats. 
 Tast de peixos i mariscos. 
 Tast de conserves. 
 Degustació de licors, vins i olorosos. 
 Tast d'essències. 
 Degustació d'olis. 
 Tast d'espècies i aromàtics. 
 Tast de productes de diferents gammes. 

– Fases del tast d'aliments: 
o Definició i ordre: 

 Visual. 
 Olfactòria. 
 Gustativa. 
 Tacte. 

– Mitjans utilitzats en l'anàlisi sensorial d'aliments en hoteleria: 
o Tast de diversos aliments. 
o Propietats organolèptiques dels productes. 



o Atributs sensorials bàsics. 
o L'educació del paladar. 
o Coneixement dels sabors bàsics d'alguns productes: 

 Dolç. 
 Salat. 
 Àcid. 
 Amarg. 

– Esquemes d'aliments concordants i discordants. 
– Les normes del tast dels aliments: 

o Aparença: 
 Color. 
 Forma. 
 Mida. 
 Consistència. 

o Textura: 
 Duresa. 
 Elasticitat. 
 Suculència, entre altres. 

o Sabor: 
 Gust. 
 Aroma. 
 Sensacions bucals, entre altres. 

 
2. L'anàlisi sensorial dels aliments en hoteleria 

– Definició. 
– Els sentits humans i la percepció sensorial d'aliments: 

o Coneixements i funció de cada sentit en la gastronomia. 
o Terminologia bàsica de l'anàlisi sensorial d'aliments en hoteleria. 

– Tipus d'anàlisi: 
o Sensorial. 
o Tècnica. 
o Instrumental. 
o Hedònica. 

– Tècniques d'anàlisi d'aliments: 
o Aplicacions. 
o Utilització d'escales gràfiques. 
o Proves d'anàlisi sensorial. 

– Fitxes de tasts: 
o Perfils sensorials: 

 Definició. 
 Coneixement dels mètodes. 
 Topologies: 

 La utilització dels contrastos: fred-calor, dolç-salat, àcid-amarg. 
o Proves objectives en l'anàlisi d'aliments: 

 Proves discriminatòries. 
 Proves descriptives. 

 
3. Les noves textures 

– Els gelificants. 
– Els aires. 
– Els cruixents. 
– Les escumes. 
– Els líquids. 
– Les mousse, entre altres. 

 
 



4. Zones de producció de productes més característics 
– Nacionals. 
– Internacionals. 

– Denominació d'origen.  
 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu – MF1062_3 60 30 

 
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: SEGURETAT, HIGIENE I PROTECCIÓ AMBIENTAL EN HOTELERIA 
 
Codi: MF0711_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0711_2: Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria. 
 
Durada: 60 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: reconèixer i aplicar les normes i mesures vigents i necessàries per assegurar la qualitat 
higienicosanitària de l'activitat d'hoteleria. 

CE1.1 Identificar i interpretar les normes higienicosanitàries d'obligat compliment 
relacionades amb instal·lacions, locals i utillatge d’hoteleria. 
CE1.2 Estimar les conseqüències per a la salubritat dels productes i seguretat dels 
consumidors de la falta d'higiene en els processos i mitjans de producció o servei i en els 
hàbits de treball. 
CE1.3 Identificar els requisits higienicosanitaris que han de complir les instal·lacions i els 
equips d'hoteleria. 
CE1.4 Identificar i aplicar les mesures d'higiene personal i reconèixer tots els 
comportaments o totes les actituds susceptibles de produir una contaminació en qualsevol 
tipus d'aliments. 
CE1.5 Descriure les principals alteracions que pateixen els aliments, identificar els agents 
que les causen, l’origen i els mecanismes de transmissió i multiplicació. 
CE1.6 Classificar i explicar els riscos i les principals toxiinfeccions d'origen alimentari i les 
seves conseqüències per a la salut i relacionar-les amb les alteracions i agents causants. 
CE1.7 Explicar els sistemes i procediments adequats per gestionar i eliminar residus en 
l'activitat d'hoteleria. 



CE1.8 Identificar, classificar i comparar els diferents productes i tractaments de neteja, com 
ara la desinfecció, l’esterilització, la desinsectació i desratització, i les seves condicions 
d'ús. 
CE1.9 En supòsits pràctics de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització, 
degudament caracteritzats, cal: 
– Identificar totes les accions d'higiene i comportament personal que s'han d'adoptar. 
– Seleccionar els productes i tractaments utilitzables. 
– Fixar els paràmetres objecte de control. 
– Enumerar els equips necessaris. 
– Establir la freqüència del procés d’higienització. 
– Realitzar les operacions necessàries per netejar, desinfectar, desinsectar i desratitzar. 

 
C2: avaluar la problemàtica ambiental originada en l'activitat d'hoteleria i el control dels residus 
produïts. 

CE2.1 Classificar els diferents tipus de residus generats d'acord amb el seu origen, estat, 
reciclatge i necessitat de depuració. 
CE2.2 Reconèixer els efectes ambientals dels residus, contaminants i altres afeccions 
originades per l'activitat d'hoteleria. 
CE2.3 Reconèixer els paràmetres que possibiliten el control ambiental en els processos 
d'hoteleria i de depuració de residus. 
CE2.4 Jerarquitzar les mesures adoptables per a la protecció ambiental en hoteleria. 
CE2.5 Descriure les tècniques de recollida, selecció, reciclatge, depuració, eliminació i 
abocament de residus. 

 
C3: adoptar les mesures de seguretat i controlar-ne el compliment en totes les situacions de treball 
de l'activitat d'hoteleria. 

CE3.1 Analitzar els factors i les situacions de risc per a la seguretat i les mesures de 
prevenció i protecció aplicables en l'activitat d'hoteleria. 
CE3.2 Interpretar els aspectes més rellevants de la normativa i dels plans de seguretat 
relatius a: drets i deures del treballador/a i de l'empresa, repartiment de funcions i 
responsabilitats, mesures preventives, senyalitzacions, normes específiques per a cada 
lloc, actuació en cas d'accident i d'emergència. 
CE3.3 Identificar els riscos o perills més rellevants en l'activitat d'hoteleria i analitzar les 
mesures de seguretat aplicables en el disseny del local i instal·lacions, condicions 
ambientals, estat del lloc de treball, entorn i servituds, mesures de seguretat i proteccions 
de maquinàries, senyalització de situacions de risc i emergències, equips de protecció 
individual, toxicitat o perillositat i maneig apropiat dels productes. 
CE3.4 Identificar i aplicar les pautes d'actuació adoptables en situacions d'emergència i en 
cas d'accidents, com ara el maneig d'equips contra incendis, procediments de control, avís 
i alarma, tècniques sanitàries bàsiques i de primers auxilis i plans d'emergència i 
evacuació. 

 
C4: valorar la importància de l'aigua i de les fonts d'energia i identificar les mesures per emprar-les 
eficientment en les activitats d'hoteleria. 

CE4.1 Detallar l'ús de les fonts d'energia en un establiment d'hoteleria. 
CE4.2 Reconèixer l'ús de les energies renovables i les seves possibilitats en un 
establiment d'hoteleria. 
CE4.3 Identificar les instal·lacions elèctriques, de gas i altres d'un establiment d'hoteleria i 
els punts crítics on poden presentar disfuncions. 
CE4.4 Analitzar les bones pràctiques en el consum de l'aigua i de l'energia en un 
establiment d'hoteleria i identificar possibles accions que en comportin la disminució. 
CE4.5 Caracteritzar un programa de manteniment preventiu i correctiu. 
CE4.6 Identificar i valorar els diferents mètodes per al tractament de les aigües.  
CE4.7 En supòsits pràctics d'establiments d'hoteleria degudament caracteritzats, cal: 
– Valorar la repercussió econòmica de l'ús eficient de l'aigua i de l'energia. 



– Explicar un programa d'estalvi d'aigua i d'energia i les seves mesures de seguiment i 
control. 

– Detallar les mesures que poden repercutir en l'estalvi d'aigua i d'energia. 
 
Continguts 
 
1. Seguretat i higiene alimentària i manipulació d'aliments 

– Normativa general d'higiene aplicable a l'activitat. 
– Alteració i contaminació dels aliments: conceptes, causes i factors que hi contribueixen. 
– Fonts de contaminació dels aliments: físiques, químiques i biològiques. 
– Principals factors que contribueixen al creixement bacterià. 
– Neteja i desinfecció: diferenciació de conceptes; aplicacions. 
– Materials en contacte amb els aliments: tipus i requisits. 
– Qualitat higienicosanitària: conceptes i aplicacions. 
– Autocontrol: sistemes d'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC). 
– Guies de pràctiques correctes d'higiene (GPCH). Aplicacions. 
– Alimentació i salut: riscos per a la salut derivats d'una manipulació d'aliments 

incorrecta. Conceptes i tipus de malalties transmeses per aliments. 
– Responsabilitat de l'empresa en la prevenció de malalties de transmissió alimentària. 
– Personal manipulador: requisits dels manipuladors/ores d'aliments. Reglament. Salut i 

higiene personal: factors, mesures, materials i aplicacions. Vestit i equip de treball 
autoritzats. Gestos. Ferides i la seva protecció. Assumpció d'actituds i hàbits del 
manipulador/a d'aliments. Importància de les bones pràctiques en la manipulació 
d'aliments. 

 
2. Neteja d'instal·lacions i equips d'hoteleria 

– Concepte i nivells de neteja. 
– Requisits higiènics generals d'instal·lacions i equips. 
– Processos de neteja: desinfecció, esterilització, desinsectació i desratització. Productes 

de neteja d'ús comú: tipus, classificació. Característiques principals d'ús. Mesures de 
seguretat i normes d’emmagatzematge. Interpretació de les especificacions. 

– Sistemes, mètodes i equips de neteja: aplicacions dels equips i materials bàsics. 
Procediments habituals: tipus i execució. 

– Tècniques de senyalització i aïllament d'àrees o equips. 
 
3. Incidència ambiental de l'activitat d'hoteleria 

– Agents i factors d'impacte. 
– Tractament de residus: maneig de residus i deixalles. Tipus de residus generats. 

Residus sòlids i envasos. Emissions a l'atmosfera. Abocaments líquids. 
– Normativa aplicable sobre protecció ambiental. 
– Altres tècniques de prevenció o protecció. 

 
4. Gestió de l'aigua i de l'energia en establiments d'hoteleria 

– Consum d'aigua. Bones pràctiques ambientals en l'ús eficient de l'aigua. 
– Consum d'energia. Estalvi i alternatives energètiques. Bones pràctiques ambientals en 

l'ús eficient de l'energia. 
 
5. Bones pràctiques ambientals en els processos productius d'establiments d'hoteleria 

– Compres i aprovisionament. 
– Elaboració i servei d'aliments i begudes. 
– Neteja, bugaderia i llenceria. 
– Recepció i administració. 
– Manteniment. 

 
6. Seguretat i situacions d'emergència en l'activitat d'hoteleria 



– Seguretat: factors i situacions de risc més comuns. Identificació i interpretació de les 
normes específiques de seguretat. Condicions específiques de seguretat que han de 
complir els locals, les instal·lacions, el mobiliari, els equips, la maquinària i el petit 
material característics de l'activitat d'hoteleria. Mesures de prevenció i protecció: en 
instal·lacions. En utilització de màquines, equips i utensilis. Equipament personal de 
seguretat. Peces de roba de protecció: tipus, adequació i normativa. 

– Situacions d'emergència: procediments d'actuació, avís i alarmes. Incendis. Fuites de 
gasos. Fuites d'aigua o inundacions. Plans d'emergència i evacuació. Primers auxilis. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu – MF0711_2 60 50 

 
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: OFERTES GASTRONÒMIQUES 
 
Codi: MF1063_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1063_3: Dissenyar ofertes gastronòmiques.  
 
Durada: 80 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: analitzar l'estructura, l’evolució i les tendències del subsector de restauració. 

CE1.1 Identificar les diferents fórmules de restauració i definir les característiques bàsiques 
de cadascuna. 
CE1.2 Classificar els establiments de restauració, tenint en compte: 
– Característiques fonamentals. 
– Processos bàsics. 
– Tipus d'ofertes gastronòmiques. 
– Tipologies de clients. 
– Normativa europea, estatal i autonòmica aplicables. 
CE1.3 Descriure les relacions externes de l'àrea de restauració amb altres àrees i 
departaments en allotjaments turístics i no turístics. 
CE1.4 Descriure el procés evolutiu del subsector de restauració en general, i de cada 
fórmula o modalitat en particular, i identificar els factors socials i econòmics que han influït 
en el seu desenvolupament. 



CE1.5 Enumerar i definir magnituds macroeconòmiques/microeconòmiques i comercials 
que afecten l'economia estatal en el sector de restauració, i explicar-ne els efectes en 
l'estructura, l’evolució i les tendències. 

 
C2: determinar la composició i les característiques d'ofertes gastronòmiques diverses tenint en 
compte els paràmetres nutritius, econòmics i comercials que normalment es preveuen en el 
subsector de restauració. 

CE2.1 Analitzar els grups d'aliments i explicar-ne les aportacions nutritives.  
CE2.2 Descriure tot tipus d'ofertes gastronòmiques i indicar-hi elements que les componen, 
característiques i categoria. 
CE2.3 Relacionar ofertes gastronòmiques amb fórmules de restauració dels diversos 
establiments hotelers, d'acord amb la legislació vigent. 
CE2.4 En supòsits pràctics, i a partir de la caracterització de determinats establiments de 
restauració, cal: 
– Identificar i analitzar les variables derivades de necessitats tipus d'índole 

socioeconòmica, nutricional, dietètica, de varietat, gust i altres que s'han de tenir en 
compte per confeccionar ofertes gastronòmiques. 

– Compondre ofertes gastronòmiques que responguin a les necessitats detectades i que 
siguin equilibrades dietèticament, variades i de qualitat. 

– Presentar les ofertes gastronòmiques en la forma i els termes adequats i d'acord amb 
els objectius nutricionals, econòmics i comercials establerts. 

– Actuar amb creativitat i imaginació en la formulació i desenvolupament de propostes 
personals de presentació d'ofertes gastronòmiques. 

 
C3: realitzar estudis de preus, propis i de la competència, de diferents ofertes gastronòmiques i 
calcular costos d'ofertes, plats i matèries primeres per estimar possibles preus d'aquestes ofertes. 

CE3.1 Explicar la documentació necessària per obtenir costos de matèries primeres. 
CE3.2 Classificar i deduir els components del cost i preu de les ofertes gastronòmiques. 
CE3.3 Explicar els diferents mecanismes essencials de fixació de preus en una economia 
de mercat. 
CE3.4 Partint de determinades ofertes gastronòmiques degudament caracteritzades, cal: 
– Obtenir costos de plats i matèries primeres, indicant els documents consultats i 

realitzant els càlculs. 
– Formalitzar la documentació específica. 
– Fixar preus de les ofertes gastronòmiques. 
CE3.5 Utilitzar els mitjans ofimàtics disponibles. 
CE3.6 Argumentar la importància de la seguretat en la conservació de la documentació i 
informació, i tractar-les amb rigor. 

 
Continguts 
 
1. Fórmules en la restauració 

– Definició. 
– Característiques bàsiques. 

 
2. Classificació d'establiment en la restauració 

– Tipus d'establiments: 
o Característiques més importants. 
o Tipus de serveis. 
o Processos bàsics. 
o Estructures organitzatives. 

 
3. Propostes culinàries 

– Definició. 
– Característiques. 
– Tendències alimentàries: 



o Paràmetres nutritius: 
 Tipus de components de les ofertes. 
 Els grups d'aliments. 
 Peculiaritats de l'alimentació col·lectiva. 

o Paràmetres econòmics i comercials: 
 La legislació vigent. 

o La carta: 
 Definició. 
 Tipologia. 
 Principis bàsics per dissenyar-la. 
 Marxandatge i ofertes de productes. 

o El menú: 
 Definició. 
 Tipologia. 
 Principis bàsics per dissenyar-lo. 

o Alimentació familiar i col·lectiva. 
o Tècniques creatives en la realització d'ofertes gastronòmiques. 

 
4. Relacions externes amb altres empreses 

– Tipus d'establiments. 
– Definició d'allotjaments turístics i no turístics. 
– Fórmules d'estudi de la competència: 

o Ofertes gastronòmiques. 
o Plats. 
o Matèries primeres. 

 
5. Procés evolutiu en la restauració 

– Fórmules i modalitats. 
– Tipus de factors: 

o Socials. 
o Econòmics. 

 
6. Macroeconomia i microeconomia en la restauració 

– Definició. 
– Diferències entre ambdues. 
– Funcions i estructures de cadascuna d'aquestes. 
– Evolució del subsector en la restauració. 

 
7. Els preus de les ofertes gastronòmiques 

– Mètodes per calcular preus. 
o El cost del plat: 

 Definició. 
 Components. 
 Documentació. 

o L'escandall del producte: 
 Definició. 
 Fórmules. 

o Costos directes i indirectes. 
o Mètodes ofimàtics. 
o Projecte de viabilitat de restauració. 

 
 
 
 
 
 



Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu – MF1063_3 80 60 

 
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 8 
 
Denominació: APROVISIONAMENT EN RESTAURACIÓ 
 
Codi: MF1064_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1064_3: Gestionar processos d'aprovisionament en restauració. 
 
Durada: 90 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: classificar i avaluar els gèneres i les matèries primeres utilitzats en restauració tenint en 
compte les seves característiques organolèptiques, nutricionals, de qualitat i possibilitats 
d'intervenció en les ofertes gastronòmiques. 

CE1.1 Identificar i caracteritzar matèries primeres alimentàries, i descriure’n les 
característiques físiques, com ara forma, color, mida i altres, i les qualitats gastronòmiques, 
com ara aplicacions culinàries bàsiques, característiques organolèptiques, necessitats de 
preelaboració i necessitats de conservació.  
CE1.2 Caracteritzar les matèries primeres des del punt de vista nutritiu, utilitzant taules de 
composició d'elements. 
CE1.3 Descriure les fórmules usuals de presentació i comercialització de les matèries 
primeres culinàries i indicar-hi qualitats, característiques i necessitats de regeneració i 
conservació. 
CE1.4 Identificar llocs apropiats per a necessitats de conservació i tècniques aplicables a 
necessitats de regeneració de diverses matèries primeres culinàries. 
CE1.5 Descriure les característiques i els criteris de qualitat dels aliments utilitzats com a 
matèries primeres. 
CE1.6 A partir d'ofertes gastronòmiques, cal elaborar pautes de qualitat i fitxes 
d'especificació tècnica, utilitzant la terminologia correcta i incloent-hi la informació 
necessària per determinar el nivell de qualitat de les matèries primeres i realitzar el control 
de recepció. 

 
C2: analitzar i definir processos d'aprovisionament, recepció i emmagatzematge de begudes, 
gèneres crus i semielaborats, elaboracions culinàries i altres materials, especificant les mesures i 
els instruments de control, i aplicar-los. 



CE2.1 Explicar i concretar processos i mètodes habituals d'identificació de necessitats 
d'aprovisionament de mercaderies emprades en restauració.  
CE2.2 Explicar i concretar procediments de compra i recepció de productes sotmesos a 
condicions especials, com ara insularitat o productes internacionals. 
CE2.3 Explicar i concretar sistemes i processos habituals de recepció d'aquestes 
mercaderies, i descriure les operacions necessàries en funció del seu estat o naturalesa i la 
destinació o el consum assignats. 
CE2.4 Comparar els sistemes i processos habituals d'emmagatzematge i distribució interna 
de gèneres culinaris, begudes i altres materials per a restauració. 
CE2.5 Definir processos de control de la qualitat aplicables a la recepció i 
emmagatzematge que incloguin: 
– La identificació de la normativa higienicosanitària. 
– La identificació dels instruments i els dispositius de control. 
– Les operacions, fases o proves de control necessàries. 
– La descripció dels factors causa-efecte que intervenen en la variabilitat de les 

característiques de qualitat. 
– Els procediments d'avaluació de la qualitat dels aprovisionaments per a l’acceptació en 

partides. 
CE2.6 Explicar i concretar processos habituals d'emmagatzematge i distribució d'aliments, 
begudes i altres materials que incloguin: 
– La definició dels sistemes, indicant-hi necessitats d'equipament, criteris d'ordenació i 

avantatges comparatius en funció dels principals tipus d'aliments, begudes i altres 
materials. 

– El disseny de rutes de distribució interna, optimitzant temps i mitjans disponibles. 
CE2.7 En supòsits pràctics de gestió d'aprovisionament i control de magatzems, cal: 
– Identificar possibles fonts de subministrament. 
– Desenvolupar el procés necessari per a l'aprovisionament, formalitzant els documents 

corresponents. 
– Desenvolupar el procés de recepció i control de gèneres segons els mètodes 

establerts. 
– Desenvolupar els procediments necessaris per a la gestió del magatzem d'aliments i 

begudes. 
– Aplicar programes informàtics de gestió i control de magatzems d'aliments i begudes. 
CE2.8 Aplicar pràctiques de protecció ambiental en els sistemes d'aprovisionament de 
manera que es propiciï la reutilització, el reciclatge i la reducció de residus. 

 
C3: formalitzar i controlar inventaris de mercaderies, utensilis, mobiliari i equips propis de la 
restauració per conèixer-ne la quantitat i el grau de rotació i conservació.  

CE3.1 Comparar els sistemes i processos habituals de control i valoració d'inventaris de 
gèneres culinaris, begudes i altres materials necessaris en restauració. 
CE3.2 Justificar procediments per valorar econòmicament les existències i baixes, així com 
per confeccionar els plans de reposició i amortització. 
CE3.3 Proposar plans de reposició i amortització a curt, mitjà i llarg termini, a partir de 
suposades previsions d'utilització per a cada període predeterminat.  
CE3.4 En simulacions pràctiques d'inventaris de mercaderies, cal: 
– Verificar resultats de controls d'inventaris, fent els mostrejos que siguin necessaris i 

executant les rectificacions oportunes. 
– Actualitzar els inventaris, justificant un estoc mínim, màxim i òptim per utilitzar gèneres 

culinaris, begudes, altres materials, equips i utensilis. 
– Formalitzar els informes necessaris relatius a la quantitat, nivell de consum, grau de 

rotació, conservació de mercaderies, equips i utensilis, valorant econòmicament les 
existències, pèrdues i necessitats de reposició. 

– Elaborar les sol·licituds corresponents. 
– Utilitzar els programes informàtics de gestió i control d'inventaris que siguin aplicables. 

 



C4: simular la supervisió de processos d'aprovisionament, emmagatzematge i control d'inventaris 
en restauració, i controlar els resultats intermedis i finals que en deriven. 

CE4.1 Aplicar procediments per controlar l’aprovisionament, la recepció, 
l’emmagatzematge i els inventaris en restauració. 
CE4.2 En casos pràctics de processos d'aprovisionament, recepció, emmagatzematge i 
control d'inventaris en restauració, cal: 
– Formular instruccions necessàries i clares per al suposat personal col·laborador. 
– Assignar, perquè es realitzin, els inventaris d'existències i els registres de baixes a les 

persones idònies. 
– Comprovar que el suposat personal col·laborador realitza les seves tasques d'acord 

amb els plans i les instruccions establerts i de conformitat amb les normes de seguretat 
i higiene. 

– Evitar i corregir possibles desviacions. 
– Prestar assistència tècnica i operativa al suposat personal col·laborador. 

 
C5: aplicar els procediments habituals per controlar consums en restauració.  

CE5.1 Diferenciar i caracteritzar la documentació i les aplicacions informàtiques d'ús comú 
per controlar consums en restauració. 
CE5.2 En casos pràctics de control de consums en restauració, cal: 
– Comprovar que els vals de comanda s'han emplenat d'acord amb les normes 

establertes. 
– Comprovar l'emplenament dels vals de transferència de productes suposadament 

cedits a altres departaments. 
– Comprovar les dades corresponents a la recepció, emmagatzematge, distribució i 

consum enregistrats en els suports, amb els procediments i codis establerts. 
 
Continguts 
 
1. Matèries primeres culinàries 

– Classificació gastronòmica: varietats més importants, característiques físiques, 
qualitats, propietats organolèptiques i aplicacions gastronòmiques bàsiques. 

– Caracterització nutricional de les matèries primeres. 
– Classificació comercial: formes de comercialització i tractaments que li són inherents. 
– Denominacions d'origen. 
– Creació de fitxes tècniques i de control. 

 
2. Productes i materials 

– Material fungible per a servei d’àpats. 
– Material inventariable per a servei d’àpats. 
– Béns que formen les existències o els estocs: 

o Mercaderies. 
o Matèries primeres. 
o Altres aprovisionaments: 

 Elements i conjunts incorporables. 
 Combustibles. 
 Recanvis. 
 Materials diversos. 
 Embalatges. 
 Envasos. 
 Material d'oficina. 

– Productes en curs. 
– Productes semiacabats. 
– Productes acabats. 

 
 



3. Processos de gestió d'aprovisionament, recepció, emmagatzematge, distribució i control 
de consums i inventaris d'aliments, begudes, altres gèneres i equips en restauració 

– Principals funcions de la gestió d'aprovisionament: 
o Adquirir materials necessaris per elaborar i/o comercialitzar els productes. 
o Gestionar l’emmagatzematge dels productes. 
o Controlar l’inventari i els costos associats a aquest. 

– Procés d'aprovisionament: 
o Selecció de proveïdors: 

 Qualitat. 
 Preu. 
 Servei. 
 Crèdit. 

o Les competències. 
o Modalitats de compra: 

 Directa. 
 Proveïdors. 

– Característiques dels processos i metodologia per identificar necessitats 
d'aprovisionament: 
o Font de subministrament. 
o Gestió de sol·licituds de compra. 
o Procediments de recepció de mercaderia. 
o Procediments de control de mercaderia. 

– Formes d'expedició, canals de distribució i mitjans de transport habituals de matèries 
primeres alimentàries i begudes. 

– Procés administratiu de les compres: 
o Peticions en cadascuna de les unitats. 
o Sol·licituds o ordres de compra. 
o Llibre de registre d'entrada de mercaderies. 
o Albarà. 
o Fitxes d'existències o inventari teòric. 
o Factura. 

– Procediments de compra i recepció de productes sotmesos a condicions especials. 
– Caracterització, concreció de sistemes, processos d'emmagatzematge i distribució 

interna. 
– Disseny de rutes de distribució interna. 
– Control i inventari d'existències. 
– Pràctiques de protecció ambiental en els processos d'aprovisionament. 
– Documentació habitual i aplicacions informàtiques per controlar consums en 

restauració i l'inventari d'existències. 
 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu – MF1064_3 90 60 

 
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 9 
 
Denominació: ORGANITZACIÓ DE PROCESSOS DE CUINA 
 
Codi: MF1065_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1065_3: Organitzar processos de producció culinària. 
 
Durada: 80 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: comparar els models més característics d'organització de les unitats de producció culinària i 
justificar els més adequats per a determinats tipus i modalitats d'establiments de restauració. 

CE1.1 Relacionar models característics d'organització d'unitats de producció culinària amb 
diferents tipus i modalitats d'establiments de restauració. 
CE1.2 Justificar l'elecció de determinats processos de producció culinària que siguin 
adequats per aconseguir la major eficàcia en funció de suposats mitjans disponibles i 
modalitat d'establiment de restauració. 
CE1.3 En diverses situacions pràctiques degudament caracteritzades relacionades amb la 
possible distribució d'equips, màquines i mobiliari característics del departament de cuina, 
cal: 
– Identificar els elements materials necessaris i més apropiats en funció del supòsit 

donat. 
– Realitzar un esquema d'una possible distribució en planta de les zones de tractament, 

preelaboració, conservació i cuina, de la posició de mobiliari, màquines i equips, 
justificar la distribució adoptada segons criteris d'ergonomia i fluïdesa del treball i 
raonar el flux de matèries primeres, gèneres, productes intermedis i deixalles. 

 
C2: analitzar i definir processos de cuina, identificant i caracteritzant les tècniques, operacions, 
fases, els paràmetres d'operació i control i serveis associats necessaris per a les elaboracions 
culinàries, i definir els resultats que s’han d'obtenir. 

CE2.1 Analitzar les tècniques de tractament i preelaboració de gèneres, descrivint i 
caracteritzant les operacions i fases més importants, els resultats que s’han d'obtenir, i 
relacionar els gèneres, el volum de producció i nivell de qualitat amb les tècniques més 
idònies. 
CE2.2 Analitzar les tècniques culinàries més significatives, descrivint, caracteritzant les 
operacions, fases més importants i els resultats que s’han d'obtenir, i relacionar les 
elaboracions culinàries, el volum de producció i nivell de qualitat amb les tècniques més 
idònies. 
CE2.3 En supòsits pràctics de preparació d'elaboracions culinàries, cal: 
– Identificar la normativa higienicosanitària aplicable. 
– Identificar les matèries primeres i els gèneres que hi intervenen. 
– Definir el procés d'elaboració descrivint les tècniques culinàries més idònies, quant a 

les operacions i fases del procés, els resultats de les diverses fases, els equips, estris i 
les eines, així com els paràmetres d'operació i punts crítics i els temps de procés. 

– Definir el procés de control de qualitat descrivint o identificant les operacions i fases de 
control, els dispositius, instruments i paràmetres de control, les característiques de 
qualitat més significatives dels productes intermedis i finals i els factors causa-efecte 
que intervenen en la variabilitat de les característiques de qualitat. 

– Aplicar sistemes de racions i gramatges en funció d'unes suposades necessitats 
nutricionals. 



CE2.4 En situacions pràctiques de processos de cuina o aplicant-hi tècniques audiovisuals, 
cal: 
– Deduir possibles errors o desviacions, d'acord amb paràmetres predeterminats, en 

observar processos de realització d'elaboracions culinàries. 
– Avaluar els resultats finals comparant-los amb els estàndards de qualitat 

predeterminats. 
– Justificar possibles mesures correctives d'acord amb els nous resultats. 

 
C3: analitzar processos de conservació, envasament, regeneració de gèneres crus i d'elaboracions 
culinàries acabades, i definir-los per a casos concrets. 

CE3.1 Explicar la lògica dels processos i mètodes de conservació, envasament i 
regeneració, i descriure'n el fonament i les aplicacions. 
CE3.2 Caracteritzar les fases dels processos, identificant els equips, dispositius necessaris 
i els paràmetres d'operació i/o control.  
CE3.3 Explicar els resultats que s’han d'obtenir. 
CE3.4 Per a una partida determinada de matèries primeres o un conjunt d'elaboracions 
culinàries, cal: 
– Descriure els mètodes de conservació, envasament i/o regeneració aplicables, i 
caracteritzar-los. 
– Definir processos de conservació, envasament i regeneració, indicant-hi les operacions, 
fases, els paràmetres de control, punts crítics del procés, temps i, en general, totes les 
dades que siguin necessàries per determinar els nivells de qualitat exigits. 

 
C4: definir plans de treball per a departaments de cuina, adaptats a diferents tipus d'establiments 
de restauració i situacions. 

CE4.1 Enumerar els factors que determinen les necessitats que han de ser cobertes pel 
departament de cuina, en funció del tipus d'establiment de restauració i clientela. 
CE4.2 Manejar equips i programes informàtics específics per organitzar la producció 
culinària. 
CE4.3 En supòsits pràctics d'elaboració de plans de treball del departament, cal: 
– Estimar necessitats de recursos humans i materials per al bon funcionament del 

departament. 
– Definir una projecció dels objectius de productivitat del departament a curt o mitjà 

termini, a partir dels recursos estimats en el supòsit. 
– Ajustar i prioritzar les tasques objecte de realització per part del personal disponible per 

donar resposta a la planificació del dia, setmana o mes, tenint en compte permisos, 
vacances, baixes i altres. 

– Escollir i formalitzar la documentació necessària per programar el treball, utilitzant els 
mitjans més adequats en cada cas. 

 
C5: estimar les relacions entre els processos d'elaboració culinària i els processos de servei, i 
simular-ne la coordinació. 

CE5.1 En situacions pràctiques degudament caracteritzades, cal: 
– Controlar el temps des de l’acabament del plat i la recollida per part del personal de 

menjador, per assegurar que la temperatura de servei és adequada i que el temps 
d'espera per part del client és raonable. 

– Transmetre al personal de servei la informació sobre composició, temps de servei i 
tècniques d'elaboració del plat en qüestió. 

– Explicar al personal de menjador els estàndards establerts en la composició i 
presentació de cada plat. 

– Informar sobre suposades prioritats de consum o objectius de venda el personal de 
servei. 

– Explicar el protocol i la forma correcta de servir el plat, des del punt de vista 
gastronòmic, al personal de menjador. 

– Avaluar les suposades observacions dels clients transmeses pel personal de servei 
sobre l'elaboració i presentació dels plats, o sobre les seves curiositats i els gustos 



gastronòmics, i justificar decisions posteriors quant a variació del plat en qüestió o 
incorporació de novetats gastronòmiques. 

 
Continguts 
 
1. Les unitats de producció culinària 

– Definició. 
– Models més característics. 
– Modalitats d'establiments. 
– Processos de producció culinària. 

 
2. Establiments en la restauració 

– Tipologia. 
– Modalitats. 
– Tipus de materials segons establiment. 
– Models de distribució de material i maquinària en la cuina segons els diferents 

establiments. 
 
3. El departament de cuina i l'organització de l'àrea de producció 

– Llocs i funcions dins del departament de cuina. 
o Competències bàsiques dels professionals que intervenen en el departament. 

– Zones de producció culinària: 
o Equips. 
o Instal·lacions. 
o Distribució de l'àrea de producció. 

– Tipus de zones: tractament, preelaboració, conservació, cuina. 
– Criteris de treball en el departament de cuina. 
– Les matèries primeres en la producció. 

 
4. Processos de cuina 

– Definició dels processos. 
– Coneixement de les fases més significatives: 

o Compra. 
o Control. 
o Emmagatzematge i conservació. 
o Elaboració. 

o Coordinació. 

o Supervisió: 
 Riscos en l'execució. 
 Resultats intermedis i finals. 

– Tècniques corresponents als processos i plans de producció culinària. 
– Normes higienicosanitàries en els processos de producció. 
– Sistemes de racionaments i gramatges. 

 
5. Processos de conservació, envasament, regeneració de gèneres crus i elaboracions 
culinàries 

– Definició. 
– Processos i mètodes. 
– Aplicacions. 
– Fases dels processos. 

 
6. Plans de treball del departament de cuina 

– Tipus de necessitats del departament. 
– Equips i programes informàtics per realitzar plans de treball. 
– Materials i recursos humans necessaris. 
– Ordre de tasques. 



– Documentació per programar el treball. 
 
7. El menjador i la lògica de servei 

– Relacions entre els processos d'elaboració culinària i processos del servei. 
– Tècniques d'elaboració de plats: 

o Composició. 
o Temps de servei. 

– Consum o objectius de venda durant el servei. 
– El protocol.  

 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu – MF1065_3 80 60 

 
 
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 10 
 
Denominació: ADMINISTRACIÓ EN CUINA 
 
Codi: MF1066_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1066_3: Administrar unitats de producció culinària. 
 
Durada: 90 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: analitzar la funció i el procés de planificació empresarial i definir plans que siguin adequats per 
a unitats de producció culinària. 

CE1.1 Justificar la importància de la planificació en el procés d'administració d'empreses o 
entitats. 
CE1.2 Diferenciar els principals tipus de plans. 
CE1.3 Descriure les fases i els passos lògics d'un procés de planificació com a enfocament 
racional per establir objectius, prendre decisions i seleccionar mitjans.  
CE1.4 Identificar els elements bàsics per establir un procés de direcció per objectius. 
CE1.5 En supòsits pràctics de planificació empresarial, cal: 
– Formular objectius per a una unitat de producció culinària determinada en el marc 

d'hipotètics plans generals d'empresa o entitat. 
– Seleccionar les opcions d'actuació més convenients per a la consecució dels objectius 

proposats. 



– Plantejar els programes que derivin d’aquestes opcions i determinar els mitjans 
humans i materials necessaris. 

CE1.6 Argumentar la importància de la revisió periòdica dels plans en funció de l'aplicació 
dels sistemes de control característics de cada tipus d'establiment de restauració. 

 
C2: identificar la funció de gestió i control pressupostaris propis d'unitats de producció culinària, 
calcular costos i elaborar pressupostos econòmics que permetin establir programes d'actuació. 

CE2.1 Identificar els tipus de costos empresarials i comparar estructures de costos de 
diferents tipus d'unitats de producció culinària. 
CE2.2 Calcular costos totals unitaris i marges pel que fa als preus de venda de diferents 
ofertes gastronòmiques. 
CE2.3 Justificar la gestió pressupostària com a subfunció empresarial vinculada a les de 
planificació i control. 
CE2.4 Diferenciar els tipus de pressupostos més utilitzats pels establiments de restauració, 
expressar els objectius de cadascun d'aquests i descriure l'estructura i les partides que 
componen aquests pressupostos. 
CE2.5 Identificar les variables que s'han de tenir en compte en la confecció de 
pressupostos. 
CE2.6 En determinades situacions pròpies de la restauració, i a partir d'uns suposats 
objectius econòmics de producció, de costos directes i indirectes i de volum de negoci per 
a períodes de temps establerts, cal: 
– Elaborar pressupostos econòmics per establir programes d'actuació en el marc dels 

períodes fixats. 
– Determinar els costos dels diferents recursos. 
– Calcular el punt mort d'explotació i els nivells de productivitat.  
CE2.7  En casos pràctics de gestió i control pressupostaris propis d'unitats de producció 
culinària i partint de les previsions pressupostàries corresponents i dels resultats reals 
obtinguts, cal: 
– Calcular les desviacions. 
– Analitzar les causes de la seva aparició i els efectes que produeixen. 
– Proposar solucions alternatives, establint mètodes de seguiment i control 

pressupostaris. 
CE2.8 Argumentar la necessitat d'intervenir en els processos de control econòmic de l'àrea 
de restauració amb un alt sentit de la responsabilitat i honradesa personals. 

 
 
C3: analitzar estructures organitzatives i funcionals pròpies de diferents tipus d'establiments, àrees 
o departaments de restauració, i el seu entorn de relacions internes i externes, i justificar 
estructures organitzatives i tipus de relacions adequades a cada tipus d'empresa o unitat 
departamental. 

CE3.1 Classificar i caracteritzar els diferents tipus d'establiments, àrees o departaments de 
restauració. 
CE3.2 Descriure els factors i criteris d'estructuració que determinen una organització 
eficaç. 
CE3.3 Comparar les estructures i relacions departamentals més característiques dels 
diferents tipus d'establiments de restauració, i identificar els objectius de cada departament 
o àrea i la conseqüent distribució de funcions.  
CE3.4 Descriure els circuits, tipus d'informació i documents interns i externs que es 
generen en el marc de tals estructures i relacions interdepartamentals. 
CE3.5 Descriure les relacions externes dels establiments, àrees o departaments de 
restauració amb altres empreses, àrees o departaments, i les relacions internes 
característiques. 
CE3.6 A partir d'estructures organitzatives i funcionals d'establiments, àrees o 
departaments de restauració, cal: 
– Avaluar l'organització, jutjant críticament les solucions organitzatives adoptades. 



– Proposar solucions i organigrames alternatius a les estructures i relacions  
interdepartamentals caracteritzades, justificant els canvis introduïts en funció d'una 
organització més eficaç. 

CE3.7 Descriure els llocs de treball més característics dels establiments, àrees o 
departaments de restauració i caracteritzar-los per la competència professional expressada 
en termes de capacitats i assoliments als nivells requerits en el món laboral. 
CE3.8 En casos pràctics d'estructures organitzatives i funcionals, cal: 
– Definir els límits de responsabilitat, funcions i tasques de cada component dels equips 

de treball de la unitat. 
– Avaluar els temps de treball de les activitats professionals més significatives. 

 
C4: aplicar mètodes per definir llocs de treball i per seleccionar personal apropiats per a unitats de 
producció culinària i comparar-los críticament. 

CE4.1 Comparar críticament els principals mètodes per definir llocs corresponents a 
treballadors qualificats de la unitat. 
CE4.2 Comparar críticament els principals mètodes per seleccionar treballadors qualificats 
de la unitat. 

 
C5: reconèixer la importància de la integració i adaptació del personal a l'organització i les accions i 
instruments que les faciliten. 

CE5.1 Justificar la finalitat de la funció d'integració com a complementària de la funció 
d'organització. 
CE5.2 Comparar diversos manuals reals d'operacions i modes de treball d'unitats de 
producció culinària, identificar punts comuns i divergències, i aportar de forma raonada 
alternatives de complementació o millora. 
CE5.3 En diverses situacions pràctiques d'integració de personal en una organització, cal: 
– Explicar un suposat manual d'acollida de l'establiment de restauració. 
– Assignar als suposats nous empleats, i en funció dels llocs que cal cobrir, un període 

determinat d'adaptació a aquests. 
– Redactar i explicar les operacions i els processos més significatius que cada nou 

empleat ha de desenvolupar i els criteris que permetin avaluar l'acompliment 
professional i els seus resultats. 

– Donar una breu informació sobre l'establiment de restauració, la seva organització i la 
seva imatge corporativa, utilitzant material audiovisual. 

– Aplicar tècniques per a la comunicació intragrupal entre els suposats membres antics i 
nous del departament o unitat, simulant delegacions d'autoritat, animant a la iniciativa 
personal i la creativitat i exigint responsabilitats com a mesura de motivació. 

CE5.4 Comparar diversos programes de formació relacionats amb els llocs de treball que 
depenen d'un cap de cuina, identificar punts comuns i divergències, i aportar de forma 
raonada alternatives de complementació o millora. 

 
C6: aplicar tècniques de direcció de personal apropiades per a departaments o unitats de 
producció culinària. 

CE6.1 Identificar processos i situacions habituals de comunicació i negociació en el marc 
dels departaments o unitats de producció culinària.  
CE6.2 Explicar la lògica dels processos de presa de decisions. 
CE6.3 Justificar la figura del directiu i del líder en una organització. 
CE6.4 Descriure les tècniques de direcció i dinamització d'equips i reunions de treball 
aplicables als departaments o unitats de producció culinària.  
CE6.5 Justificar els processos de motivació del personal adscrit a departaments o unitats 
de producció culinària. 
CE6.6 En supòsits pràctics de relacions jeràrquiques entre membres de departaments o 
unitats de producció culinària, cal: 
– Utilitzar eficaçment les tècniques de comunicació idònies per rebre i emetre 

instruccions i informació, intercanviar idees o opinions, assignar tasques i coordinar 
plans de treball. 



– Intervenir en els suposats conflictes originats mitjançant la negociació i la consecució 
de la participació de tots els membres del grup en la detecció de l'origen del problema, 
evitant judicis de valor i resolent el conflicte, centrant-se en els aspectes que es puguin 
modificar. 

– Adoptar les decisions idònies en funció de les circumstàncies que les propicien i les 
opinions dels altres pel que fa a les vies de solució possibles. 

– Exercir el lideratge, d'una manera efectiva, en el marc de les seves competències 
professionals, adoptant l'estil més apropiat en cada situació. 

– Dirigir equips de treball, integrant i coordinant les necessitats del grup en el marc 
d'objectius, polítiques o directrius predeterminats. 

– Dirigir i animar reunions de treball i participar-hi, dinamitzant-les, col·laborant-hi 
activament o aconseguint la col·laboració dels participants, i actuar d'acord amb les 
finalitats de la reunió. 

 
C7: aplicar tècniques i habilitats de comunicació i atenció al client que s'utilitzen en l'assessorament 
gastronòmic i resolució de peticions i queixes. 

CE7.1 Identificar els diferents tipus de clients en restauració i descriure’n les actituds i els 
comportaments habituals. 
CE7.2 Distingir els tipus de demanda d'informació més usuals que es donen als 
restaurants. 
CE7.3 Estimar diferents situacions en les quals, habitualment, es formulen reclamacions o 
es poden donar situacions de conflicte amb els clients d’un restaurant. 
CE7.4 Identificar la legislació vigent aplicable sobre protecció de consumidors i usuaris. 
CE7.5 Identificar normes d'actuació relacionades amb els serveis de restauració, en funció 
de la tipologia de clients, en prestar assessorament gastronòmic i resoldre queixes en 
situacions simulades. 
CE7.6 Identificar tècniques de comunicació verbal i no verbal i habilitats socials, i 
relacionar-les amb les situacions analitzades. 
CE7.7 Resoldre hipotètiques peticions d'informació gastronòmica, conflictes i queixes 
plantejades per suposats clients, relacionades amb el servei gastronòmic ofert, aplicant-hi 
les tècniques d'atenció i habilitats de comunicació que siguin necessàries, en supòsits 
pràctics. 
CE7.8 Argumentar la necessitat d'atendre els clients potencials amb cortesia i elegància, 
procurar satisfer-ne els hàbits i gustos, resoldre amb amabilitat i discreció les seves 
queixes, per potenciar la bona imatge de l'entitat que presta el servei. 
CE7.9 Argumentar la importància d'actuar amb rapidesa i precisió en tots els processos de 
creació i prestació de serveis, des del punt de vista de la percepció de la qualitat per part 
dels clients. 

 
C8: analitzar els diferents modes d'implementació i gestió dels sistemes de qualitat en unitats de 
producció culinària i justificar-ne les aplicacions. 

CE8.1 Explicar el concepte de qualitat en serveis de restauració i identificar els factors 
causals de la no-qualitat. 
CE8.2 Descriure la funció de gestió de la qualitat en relació amb els objectius de l'empresa 
o entitat i dels departaments o unitats que la componen.  
CE8.3 Proposar la implantació d'un sistema de qualitat, interpretant i aplicant-hi les normes 
de qualitat corresponents, establint objectius, identificant factors clau i barreres, i definint el 
programa per a la seva implementació quant a les actuacions que s'hagin de realitzar i els 
seus terminis. 
CE8.4 Identificar i valorar les dimensions i els atributs de qualitat dels serveis de 
restauració, i dissenyar i definir els serveis de la respectiva unitat de producció culinària, 
determinant i elaborant les especificacions de qualitat necessàries, com ara estàndards de 
qualitat del servei, normes, procediments i instruccions de treball, entre altres. 
CE8.5 Establir i interpretar indicadors de qualitat de producció culinària, i del seu servei o 
distribució, i elaborar qüestionaris senzills que permetin mesurar el nivell de satisfacció dels 
clients pel que fa a aquests. 



CE8.6 Aplicar les eines bàsiques per determinar i analitzar les causes de la no-qualitat. 
CE8.7 Avaluar el sistema de qualitat en les unitats de producció, servei i distribució 
d'aliments i begudes, identificant deficiències i àrees de millora, establint objectius de 
qualitat i desenvolupant plans de millora. 
CE8.8 Gestionar la documentació i informació pròpies del sistema de qualitat implantat, i  
determinar els registres necessaris i el procediment aplicable.  
CE8.9 Argumentar la participació personal necessària en l'aplicació de la gestió de la 
qualitat com a factor que facilita l'assoliment de millors resultats i una major satisfacció dels 
usuaris de serveis gastronòmics. 

 
Continguts 
 
1. La planificació del departament de producció culinària 

– Procés de planificació empresarial. 
– La planificació departamental: 

o Principals tipus de plans empresarials: 
 Objectius. 
 Estratègies. 
 Polítiques; relació entre aquests. 

– Passos lògics del procés de planificació de l'activitat. 
– La planificació en les unitats de producció culinària. 
– Plans departamentals en funció de l'aplicació dels sistemes de control característics 

d'aquestes àrees. 
 
2. Gestió i control pressupostaris en les unitats de producció culinària 

– Gestió pressupostària en funció de les seves etapes fonamentals: 
o Previsió. 
o Pressupost. 
o Control. 

– Pressupostos: 
o Concepte. 
o Propòsit. 

– Cicle pressupostari dels tipus de pressupostos més característics per a les unitats de 
producció culinària: 
o Definició. 
o Diferenciació. 
o Elaboració. 

 
3. Avaluació de costos, productivitat i anàlisi econòmica en les unitats de producció 
culinària 

– Comptes de costos en les unitats de producció culinària: 
o Estructura. 
o Resultats. 

– Costos empresarials específics: 
o Tipus. 
o Càlcul. 

– Nivells de productivitat, punts morts d'explotació i llindars de rendibilitat, utilitzant eines 
informàtiques: 
o Càlcul i anàlisi: 

 Fulls de càlcul. 
 Word. 
 Excel. 
 Programes específics. 

– Paràmetres establerts per avaluar: 
o Ràtios i percentatges. 
o Marges de benefici. 



o Rendibilitat. 
 
4. Organització en els establiments de restauració 

– Normatives sobre autorització d'establiments de restauració: 
o Interpretació. 
o Classificació. 

– Establiments de restauració: 
o Tipologia. 
o Classificació. 

– Organització i relació de funcions gerencials: 
o Naturalesa. 
o Propòsit. 

– Patrons bàsics de departamentalització tradicional en les àrees de restauració: 

 Avantatges i inconvenients. 
– Característiques dels diferents tipus d'establiments de restauració: 

o Estructures. 
o Relacions departamentals. 
o Relacions externes. 

– Objectius de cada departament de l'àrea o establiment de restauració: 
o Diferenciació. 
o Distribució de funcions: 

 Circuits. 
 Tipus d'informació. 
 Documents interns i externs. 
 Relacions interdepartamentals. 

 
5. Selecció de personal i funció d'integració en les unitats de producció culinària 

– Mètodes per definir llocs corresponents a treballadors semiqualificats i qualificats. 
– Mètodes per seleccionar treballadors semiqualificats i qualificats. 
– Relació amb la funció d'organització. 
– Manuals de procediments i operacions en unitats de producció culinària: 

o Anàlisi. 
o Comparació. 
o Redacció. 

– Programes de formació per a personal dependent de la unitat: 
o Anàlisi. 
o Comparació. 
o Propostes raonades. 

– Tècniques de comunicació adaptades a la integració de personal: 
o Identificació. 
o Aplicacions. 

– Tècniques de motivació adaptades a la integració de personal: 
o Identificació. 
o Aplicacions. 

 
6. Direcció d'equips de treball en unitats de producció culinària 

– Comunicació en l’organització del treball: 
o Processos i aplicacions. 

– Negociació en l'entorn laboral: 
o Processos i aplicacions. 

– Problemes en l'entorn laboral: 
o Solució. 
o Decisions. 

– Sistemes de direcció i tipus de comandament/lideratge: 
o Justificació i aplicacions. 

– Anàlisi d'eines per prendre decisions: 



o Simulacions. 
– Equips i reunions de treball: 

o Direcció. 
o Dinamització. 

– Motivació en l'entorn laboral. 
 
7. Assessorament gastronòmic i atenció al client 

– Clients i tracte: 
o Tipus. 

– Normes d'actuació en funció de tipologies de clients. 
– Tècniques de comunicació i habilitats socials específiques. 
– Normes de protocol i de conducta i imatge personal. 
– Interpretació de comportaments bàsics: 

o Tipologies. 
o Diferències culturals. 

– Assessorament gastronòmic especialitzat. 
– Protecció de consumidors i usuaris: 

o Normativa aplicable a Espanya. 
o Normativa aplicable a la Unió Europea. 

– Tècniques per tractar diferents tipus de queixes i reclamacions en restauració. 
 
8. Aplicacions informàtiques específiques per a l'administració d'unitats de producció 
culinària 

– Tipus. 
– Comparació. 
– Programes a mida i oferta estàndard del mercat: 

o Utilització. 
 
9. Gestió de la qualitat en unitats de producció culinària 

– Evolució històrica de la qualitat: 
o El concepte de qualitat en la producció i en els serveis. 
o La gestió de la qualitat total. 
o Peculiaritats en la producció i serveis culinaris. 

– El sistema de qualitat de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola: 
o Sistemes i normes de qualitat. 
o Peculiaritats en el subsector de restauració. 
o Altres sistemes de qualitat. 
o L'acreditació de la qualitat. 

– Sistema de qualitat en producció i servei culinaris: 
o Factors clau. 
o Projecte. 
o Programes. 
o Cronograma. 

– Especificacions i estàndards de qualitat: 
o Normes. 
o Procediments. 
o Instruccions de treball. 

– Gestió de la qualitat en restauració: 
o Processos. 
o Indicadors i altres procediments per controlar la qualitat. 

– Plans de millora. 
– Els grups de millora. 
– Eines bàsiques per millorar la qualitat. 
– Satisfacció de la clientela: 

o Avaluació. 
o Qüestionaris de satisfacció i altres eines. 



– Procediments per tractar queixes i suggeriments. 
– Gestió documental del sistema de qualitat. 
– Avaluació del sistema de qualitat: 

o Autoavaluacions. 
o Auditories. 
o Processos de certificació. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu – MF1066_3 90 50 

 
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 DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ EN 
CUINA 
 
Codi: MP0288 
 
Durada: 80 hores 
 
Capacitats i criteris d’avaluació 
 
C1: participar en procediments de supervisió de les operacions de preelaboració, elaboració i 
presentació de gèneres culinaris, i controlar els resultats intermedis i finals que en deriven. 

CE1.1 Formular instruccions necessàries i clares per al suposat personal dependent. 
CE1.2 Comprovar que el suposat personal dependent realitza les seves tasques d'acord 
amb els plans i les instruccions establerts. 
CE1.3 Corregir possibles desviacions respecte a la definició i cost del producte, les seves 
normes de tractament i l'estàndard de qualitat establert, indicant-hi o aplicant-hi les 
mesures correctives. 
CE1.4 Prestar assistència tècnica i operativa, en cas que sigui necessari, al suposat 
personal dependent. 

 
C2: cooperar en el procés d'aprovisionament intern de gèneres, preelaboracions i elaboracions 
culinàries necessàries d'acord amb plans de producció determinats. 

CE2.1 Realitzar l'aprovisionament de gèneres d'acord amb la normativa higienicosanitària, 
en l'ordre i temps preestablerts. 
CE2.2 Utilitzar els mitjans adequats per a les operacions de manipulació i transport intern 
de manera que no es deteriorin els productes ni s'alterin les condicions de treball i 
seguretat. 
CE2.3 Justificar el lloc de dipòsit dels gèneres i elaboracions bàsiques tenint en compte la 
destinació i el consum assignats, les instruccions rebudes i la normativa higienicosanitària. 
CE2.4 Decidir possibles mesures correctores, en funció dels resultats obtinguts en 
cadascuna de les operacions. 

 
C3: participar en procediments de supervisió de les operacions de preelaboració i presentació de 
productes de rebosteria, i controlar els resultats intermedis i finals que en deriven. 



CE3.1 Formular instruccions necessàries i clares per al suposat personal dependent. 
CE3.2 Comprovar que el suposat personal dependent realitza les seves tasques d'acord 
amb els plans i les instruccions establerts. 
CE3.3 Corregir possibles desviacions respecte a la definició i cost del producte, les seves 
normes de tractament i l'estàndard de qualitat establert, indicant-hi o aplicant-hi les 
mesures correctives. 
CE3.4 Prestar assistència tècnica i operativa, en cas que sigui necessari, al suposat 
personal dependent. 
CE3.5. Identificar les tendències en pastisseria i participar en el disseny de l'oferta de 
productes de pastisseria. 

 
C4: participar en tasts d'aliments. 

CR4.1 Seleccionar i preparar els aliments. 
CR4.2 Reconèixer i quantificar els atributs sensorials dels aliments. 
CR4.3 Jutjar i classificar els productes tastats. 

 
C5: cooperar en l'aplicació de les normes de seguretat, higiene i protecció ambiental. 

CE5.1Aplicar les normes higienicosanitàries d'obligat compliment relacionades amb 
instal·lacions, locals, utillatge i manipulació d'aliments. 
CE5.2 Aplicar les mesures d'estalvi d'energia i conservació ambiental en els processos 
d'emmagatzematge i manipulació de gèneres i elaboracions culinàries. 

 
C6: participar en el disseny d'ofertes gastronòmiques. 

CE6.1 Analitzar el sector de la restauració i el seu entorn. 
CE6.2 Participar en l'estudi i desenvolupament d'ofertes gastronòmiques.  
CE6.3 Aplicar tècniques de màrqueting i promoció en restauració. 

 
C7: col·laborar en els processos d'aprovisionament, recepció i emmagatzematge de begudes, 
gèneres crus i semielaborats, elaboracions culinàries i altres materials. 

CE7.1 Identificar possibles fonts de subministrament. 
CE7.2 Formalitzar els documents corresponents. 
CE7.3 Recepcionar i controlar els gèneres de conformitat amb els mètodes establerts.  
CE7.4 Gestionar el magatzem d'aliments i begudes. 

 
C8: cooperar en l'administració d'establiments de restauració. 

CE8.1 Col·laborar en l'elaboració de plans de treball. 
CE8.2 Participar en la selecció de les diferents ofertes de productes culinaris.  
CE8.3 Ajudar en l'organització de la producció culinària. 
CE8.4 Interpretar les diferents ordres de producció i servei. 

 
C9: participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions 
establertes en el centre de treball. 

CE9.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs 
que cal realitzar. 
CE9.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE9.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar que 
s’adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE9.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball.  
CE9.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 

 
Continguts 
 
1. Supervisió de la preelaboració, elaboració i presentació de gèneres culinaris i de 
l'elaboració de productes de rebosteria 

– Formulació d'instruccions per executar les operacions i els treballs. 
– Supervisió de resultats segons els plans i les instruccions de treball establerts. 



– Anàlisi de costos del producte i de la qualitat dels resultats obtinguts. 
– Aplicació de mesures correctives. 
– Assistència tècnica i operativa al personal dependent. 

 
2. Aprovisionament de gèneres, preelaboracions i elaboracions culinàries 

– Control de la recepció de mercaderies. 
– Manipulació dels gèneres destinats al magatzem o a consum immediat. 
– Emmagatzematge d'aliments i begudes. 
– Formalització de vals i documentació. 
– Aplicació de mesures correctives. 

 
3. Supervisió de l'elaboració i presentació de productes de rebosteria 

– Formulació d'instruccions per executar les operacions i els treballs. 
– Supervisió de resultats segons els plans i les instruccions de treball establerts. 
– Anàlisi de costos del producte i de la qualitat dels resultats obtinguts. 
– Aplicació de mesures correctives. 
– Assistència tècnica i operativa al personal dependent. 

 
4. Tast d'aliments 

– Selecció i preparació d'aliments. 
– Classificació del producte tastat. 

 
5. Compliment de les normes de seguretat, higiene i protecció ambiental 

– Seguiment de la normativa higienicosanitària, de seguretat i de manipulació d'aliments. 
– Aplicació dels procediments d'emergència en situacions de risc. 
– Respecte de les mesures d'estalvi d'energia i conservació ambiental en els processos 

d'emmagatzematge i manipulació de gèneres i elaboracions culinàries. 
 
6. Disseny d'ofertes gastronòmiques 

– Identificació i anàlisi de les variables. 
– Composició de les ofertes gastronòmiques. 
– Presentació d'ofertes gastronòmiques. 
– Actuació creativa i imaginativa en la formulació d'ofertes gastronòmiques. 

 
7. Aprovisionament en la restauració 

– Classificació dels gèneres i matèries primeres utilitzats en restauració. 
– Realització del control de recepció de mercaderies. 
– Supervisió de l’emmagatzematge de begudes i gèneres culinaris. 
– Identificació de fonts de subministrament. 
– Formalització de documentació en l'aprovisionament. 
– Aplicació de programes informàtics per a l'aprovisionament. 

 
8. Administració d'establiments de restauració 

– Elaboració dels plans de treball. 
– Selecció de les diferents ofertes de productes. 
– Organització de plans de producció. 
– Interpretació de les diferents ordres de producció i servei. 

 
9. 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. 

 



 
IV. PRESCRIPCIONS DEL PERSONAL FORMADOR 
 

Mòduls formatius Acreditació requerida 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 
Amb 

acreditació 
Sense 

acreditació 

MF1058_3: 
Tractament de 
gèneres culinaris 

 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 en direcció de cuina. 

 Tècnic/a superior en direcció de 
serveis de restauració. 

 Tècnic/a superior en indústria 
alimentària. 

 Certificat de professionalitat de nivell 3 
de la família professional Hoteleria i 
turisme en l’àrea de restauració. 

2 anys 4 anys 

MF1059_3: Elaboració 
culinària 

 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 en direcció de 
serveis de restauració. 

 Certificat de professionalitat de nivell 3 
de la família professional Hoteleria i 
turisme en l’àrea de restauració. 

2 anys 4 anys 

MF1060_3: 
Cuina creativa i 
d'autor 

 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 en direcció de 
serveis de restauració. 

 Certificat de professionalitat de nivell 3 
de la família professional Hoteleria i 
turisme en l’àrea de restauració. 

2 anys 4 anys 

MF1061_3: Processos 
de rebosteria 

 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 en direcció de 

2 anys 4 anys 



serveis de restauració. 

 Tècnic/a superior en indústria 
alimentària. 

 Certificat de professionalitat de nivell 3 
de la família professional Hoteleria i 
turisme en l’àrea de restauració. 

MF1062_3:  
Tast d'aliments en 
hoteleria 

 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 en direcció de 
serveis de restauració. 

 Tècnic/a superior en indústria 
alimentària. 

 Certificat de professionalitat de nivell 3 
de la família professional Hoteleria i 
turisme en l’àrea de restauració. 

2 anys 4 anys 

MF0711_2: Seguretat, 
higiene i protecció 
ambiental en hoteleria 

 Llicenciat/ada en ciència i tecnologia 
dels aliments. 

 Llicenciat/ada en medicina i cirurgia. 

 Llicenciat/da en biologia. 

 Llicenciat/ada en bioquímica. 

 Llicenciat/ada en química. 

 Llicenciat/ada en enologia. 

 Llicenciat/ada en farmàcia. 

 Llicenciat/ada en veterinària. 

 Llicenciat/ada en ciències ambientals. 

 Llicenciat/ada en ciències del mar. 

 Enginyer/a agrònom/a. 

 Enginyer/a tècnic/a agrícola, 
especialitat en indústries agràries i 
alimentàries. 

 Diplomat/ada en nutrició humana i 
dietètica. 

1 any 
Imprescindible 

requisit de 
titulació 

MF1063_3: Ofertes 
gastronòmiques 

 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 en direcció de 
serveis de restauració. 

 Certificat de professionalitat de nivell 3 
de la família professional Hoteleria i 
turisme en l’àrea de restauració. 

2 anys 4 anys 

MF1064_3: 
Aprovisionament en 
restauració 

 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 

2 anys 4 anys 



corresponent o altres títols 
equivalents. 

 Tècnic/a superior en direcció de cuina. 

 Tècnic/a superior en direcció de 
serveis de restauració. 

MF1065_3: 
Organització de 
processos de cuina 

 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 en direcció de 
serveis de restauració. 

 Tècnic/a superior en indústria 
alimentària. 

 Certificat de professionalitat de nivell 3 
de la família professional Hoteleria i 
turisme en l’àrea de restauració. 

2 anys 4 anys 

MF1066_3: 
Administració en cuina 

 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 en direcció de 
serveis de restauració. 

 Tècnic/a superior en indústria 
alimentària. 

 Certificat de professionalitat de nivell 3 
de la família professional Hoteleria i 
turisme en l’àrea de restauració. 

2 anys 4 anys 

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

Espai formatiu 
Superfície m

2 

15 alumnes 
Superfície m

2 

25 alumnes 
Aula de gestió 45 60 

Taller de cuina i rebosteria 135 135 

Magatzem 20 20 

 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
Aula de gestió X X X X X X X X X X 
Taller de cuina i rebosteria X X X X X  X X X  

Magatzem X X X X X  X  X  

 

Espai formatiu Equipament 

Aula de gestió 

– Equips audiovisuals. 
– PC instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet. 
– Programari específic de l'especialitat. 
– Pissarres per escriure amb retolador. 
– Rotafolis. 



– Material d'aula. 
– Taula i cadira per a formador/a. 
– Taules i cadires per a alumnes. 

Taller de cuina i rebosteria 

– Cuines amb focs, planxa i graella. 
– Salamandra. 
– Forn mixt convenció vapor. 
– Cassola de bany maria. 
– Prestatgeries. 
– Taula calenta. 
– Forn microones. 
– Taula de treball. 
– Turmix industrial (braç). 
– Kichent o màquina (pala, vareta i ganxo). 
– Cassons elèctrics. 
– Cambres frigorífiques. 
– Batedores pastadores de 4 litres de capacitat. 
– Sorbetera o geladora. 
– Termomix. 
– Fregidora. 
– Abatedor de temperatura. 
– Espremedora de cítrics. 
– Talladora de viandes fredes. 
– Màquina per fer buit. 
– Dispensador industrial de rotlle de paper. 
– Frigorífics i/o cambra frigorífica per conservar les matèries 

primeres i els productes elaborats. 
– Taules de treball convencionals i/o fredes. 
– Aigüeres de dues piques distribuïdes a les àrees de neteja, 

preparació, pastisseria, i altres llocs on siguin necessàries. 
– Congeladors en forma d'armari. 
– Rentamans amb pedal. 
– Balances elèctriques de pastisseria. 
– Contenidor especial per a escombraries. 
– Bateria de cuina. 
– Termòmetre digital. 
– Cambra freda amb aire condicionat per a elaboracions que 

ho necessiten. 
– Eines i utillatge de cuina i pastisseria. 

Magatzem – Prestatgeries. 

 
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. 
 


