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DADES GENERALS DEL CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: TURISME I HOSTALERIA

ÀREA PROFESSIONAL: RESTAURACIÓ

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: AUXILIAR DE CUINA (PER A PERSONES AMB
TRASTORNS DE SALUT MENTAL)

3. CODI: THRS26DCP

4. TIPUS DE CURS: ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL

Desenvolupar i executar de manera correcta les tasques pròpies de
l'ocupació d'Auxiliar de Cuina, concretament: Neteja de maquinària,
fogons, instal·lacions i altres elements de cuina; preparar i
higienitzar els aliments, conservació adequada dels aliments

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Ateses les necessitats pròpies del col·lectiu, el professorat estarà
format per dos professionals: Professor especialista en l'especialitat
i un professor de suport coneixedor dels elements pedagògics a aplicar
al col·lectiu en qüestió.

6.1.Nivell acadèmic
Professor especialista: Titulació universitària o, si no n'hi ha,
capacitació professional equivalent, en l'ocupació relacionada amb el
curs.
Professor de suport: Diplomatura /Llicenciatura universitària (
Educador Social, Treballador Social o Psicòleg)

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

El col·lectiu al qual es dirigeix aquesta acció són persones en
desocupació i amb trastorns de salut mental. Per tal motiu hauran de
disposar del Certificat de Disminució o, si no n'hi ha, acreditar que
estan en tractament psiquiàtric mitjançant informe del centre de salut
mental de referència.

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals
Certificat d'Escolaritat o similar, com a mínim

7.2. Nivell professional o tècnic
No es requereix experiència professional .

7.3. Condicions físiques
Cap especialment, llevat d'aquelles que impedeixin el normal
desenvolupament de la professió

8. NOMBRE D'ALUMNES

12

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE BLOCS DE MÒDULS FORMATIUS

MÒDUL I. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL A LA CUINA
MÒDUL II. INSTAL·LACIONS I ESTRIS
MÒDUL III. NOCIONS SOBRE DIETÈTICA I NUTRICIÓ
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MÒDUL IV. ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE PLATS
MÒDUL V. MANIPULADOR D'ALIMENTS
MÒDUL VI. TECNOLOGIA I INFORMÀTICA
MÒDUL VII.MOTIVACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

10. DURADA

Pràctiques...................................................180 hores
Coneixements professionals...................................496 hores
Avaluacions...................................................20 hores
Durada total.................................................696 hores

11. INSTAL·LACIONS

11.1. Aula de classes teòriques
- Superfície: 30 m quadrats
- Mobiliari: Estarà equipada amb mobiliari docent per a 12 places
d'alumnes adults i un professor, a més dels elements auxiliars.
- Disposarà de les corresponents instal·lacions de ventilació i
il·luminació, adaptades a la normativa vigent.

11.2. Instal·lacions per a pràctiques
- Superfície: 100 metres quadrats.
- Il·luminació: natural o artificial.
- Ventilació: Natural o artificial.
- Temperatura: de 18º a 25º C.
- Instal·lació elèctrica que compleixi la normativa i, preparada de
manera que permeti la realització de les pràctiques.

11.3. Altres Instal·lacions
- Un espai mínim de 50m2 per a despatxos de direcció, sala de
professors i activitats de coordinació.
- Direcció, Coordinació i Secretaria
- Lavabos i serveis higienicosanitaris en número adequat a la
capacitat del centre.
- Els centres hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques,
d'habitabilitat i de seguretat, exigides per la legislació vigent i
disposar de llicència municipal d'obertura com centre de formació.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1. Equip
* Cuina industrial
* Forn
* Aigüera
* Frigorífic
* Retroprojector
* Vídeo
* 6 Ordinadors Pentium II
* Vídeo i televisió
* Maquinària específica: carretons, transpalet, lector òptic, etc.

12.2. Eines i utillatge
Cassoles, paelles, plats, ganivets,...

12.3. Material de consum
Bates, gorres de cuina, guants d'un sol ús. Productes alimentaris
Productes de neteja
Material fungible ( bolígrafs, carpetes, paper, etc.)
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12.4. Material didàctic
Als alumnes se’ls proporcionaran els mitjans didàctics i el material
escolar imprescindible per al desenvolupament del curs.

12.5. Elements de protecció
- Instal·lacions i equips homologats i protegits.
- Seguiment estricte de les normes de seguretat i higiene.
- Guants.
- Roba de treball adequada.

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

En el curs es tindran en compte les noves tecnologies en:
- Iniciació de l'alumnat en la utilització a nivell d'usuari d'eines
informàtiques.

DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL A LA CUINA

15. OBJECTIU DEL MÒDUL

- Conèixer quines són les diferents seccions que hi poden haver en una
cuina i les jerarquies que això comporta.
- Realitzar el treball a la cuina de manera autònoma o compartida
depenent de la complexitat de la tasca i/o de les orientacions del cap
de cuina.
- Responsabilitzar-se de la la seva àrea de treball partida i dels
recursos de què disposi per realitzar les seves tasques
- Preocupar-se de ser metòdic i ordenat en la relació de les seves
tasques.
- Estar disposat a utilitzar la imaginació per resoldre problemes i
canvis inesperats que puguin sorgir a la feina.
- Tenir interès per comunicar-se amb els companys amb amabilitat i
gentilesa.
- Prendre consciència de la importància de la companyia i la
col·laboració dins del lloc de treball.

16. DURADA DEL MÒDUL

45 hores teoricopràctiques

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Preparar l'àrea de treball i recollir-la una vegada realitzat el
procés culinari
- Recepció dels articles
- Emmagatzematge de les mercaderies
- Distribució de tasques en grups de treball per partides de plats.
- Assignació de responsabilitats
- Organització del treball en equip

B) Continguts teòrics
- Brigades del restaurant.
- Partides: Salser, Entremeser, Rebost, Habitació freda, Rostit
- Jerarquies: Cap de cuina, Cap de partida, Ajudant de cuina,
Rentaplats.
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- Autonomia a la feina: Treball en equip, Actitud positiva cap al
treball. , Responsabilitat de les pròpies tasques, Organització de la
feina.
- Cura de les eines i instal·lacions.
- Capacitat de resolució de problemes a la feina: Adaptació als
canvis, Comunicació, Comportament afectiu a la feina, Companyia i
col·laboració en les tasques.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Organització de les tasques
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals:assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

INSTAL·LACIONS I ESTRIS

15. OBJECTIU DEL MÒDUL

- Identificar els estris, el material i la maquinària del local de
cuina.
- Reconèixer i utilitzar correctament i amb cura els diferents estris
i maquinària de cuina.
- Tenir cura en la utilització de la maquinària amb la finalitat de
treure el màxim profit i evitar accidents en la seva manipulació.
- Ser conscient de la importància de la neteja de les instal·lacions,
equip i estris amb la finalitat d'evitar possibles contaminacions dels
aliments.
- Distingir les necessitats d'infraestructura i equipament, així com
acostar-se a la maquinària i estris propis d'una cuina professional.

16. DURADA DEL MÒDUL

80 hores teoricopràctiques

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Inventari del material de cuina.
- Elaboració de plats cuinats.
- Identificació, coneixement i experiència en l'ús dels diferents
estris.
- Seguiment de fitxes de receptes amb els estris necessaris.
- Neteja, ordre, recompte i manteniment del material existent.

B) Continguts teòrics
- Vocabulari d'estris de cuina.
- Estris i classificació: Inventari, Maquinària i funcionament
- Distribució de l'espai físic de la cuina.
- Encès, neteja i posada a punt de fogons i cuines.
- Utilització i conservació d'estris de cuina: coneixement i
conservació de les cambres frigorífiques, Neteja i desinfecció de les
instal·lacions, els equips i els estris, La contaminació creuada.
- Neteja de l'espai físic
- infraestructura dels diferents espais (cuina per a col·lectivitats,
bar, càtering, restaurant,...)
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C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Utilització i manteniment del material
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals:assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

NOCIONS DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ

15. OBJECTIU DEL MÒDUL

- Conèixer la roda dels aliments i la seva classificació segons
origen, qualitats i utilitats a la cuina.
- Identificar per famílies els diferents aliments que componen els
plats i altres elaboracions de cuina
- Adquirir coneixements bàsics de nutrició, salut, dietes i
alimentació a partir de l'estudi de les propietats dels diferents
aliments.

16. DURADA DEL MÒDUL

53 hores teoricopràctiques

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Realització de plats cuinats amb aliments de les diferents famílies.
- Seguiment de les fitxes de receptes, definició de les propietats
nutritives de cada plat.

B) Continguts teòrics
- Fruites.
- Verdures i hortalisses.
- Llet i derivats.
- Carns, arrossos, llegums i fruita seca.
- Olis i greixos.
- Grups complementaris:
* Additius, sucres.
* Refrescos i begudes alcohòliques.
* Generalitat i classificació de cada família.
* Transformació.
* Pproductes elaborats i semielaborats.
- Dieta equilibrada.
- Alimentació sana.
- El procés nutritiu.
- Necessitats de l'organisme humà.
- Contingut dels aliments: proteïnes, vitamines, minerals, greixos,
hidrats de carboni, etc.
- Aliments d'època.
- Cuina estacional

C)Continguts relacionats amb la professionalitat
- Elaboració de plats seguint paràmetres equilibrats i tenint en
compte l'estacionalitat
- Autonomia en les funcions pròpies
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- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals:assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE PLATS

15. OBJECTIU DEL MÒDUL

- Realitzar la compra al mercat
- Identificar i aplicar les tècniques bàsiques i complementàries de
cocció.
- Conèixer i practicar les diferents tasques d'elaboració prèvies.
- Conèixer els productes i els plats típics de temporada.

16. DURADA DEL MÒDUL

395 hores teoricopràctiques

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Diferents tècniques en la realització de plats. salses i
guarnicions.
- Càlcul de les quantitats d'aliments necessaris
- Treball en petits grups en la realització de diferents propostes de
menú.

B) Continguts teòrics
- Vocabulari.
- Tècniques: bullir, al vapor, saltar, fregir, estofar, al forn...
- Salses, adobs, condiments...
- Les receptes de cuina: ingredients i quantitats.
- Cuina de mercat i aliments de temporada.
- Aperitius
- Primers plats
- Segons plats
- Cuina mediterrània
- Cuina estacional
- Plats típics d'altres cultures
- Menús.
- La Minuta.
- Receptari

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Realització de plats
- Control del rebost
- Autonomia en les funcions pròpies
- Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques
- Resolució de conflictes
- Col·laboració i treball en equip
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals:assistència, puntualitat,
atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la
frustració
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL V

MANIPULADOR D'ALIMENTS

15. OBJECTIU DEL MÒDUL

Conèixer i aplicar la normativa del sector sobre higiene en
alimentació vigent
Introduir les tècniques bàsiques d'estudi: subratllar i esquematitzar
Obtenir el carnet de manipulador d'aliments

16. DURADA DEL MÒDUL

10 hores

(*)= el mòdul es realitzarà en un centre autoritzat pel Departament de
Sanitat

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
B) Continguts teòrics
C) Continguts relacionats amb la professionalitat

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL V

TECNOLOGIA I INFORMÀTICA

15. OBJECTIU DEL MÒDUL

- Introduir als participants en el món de la informàtica i identificar
la utilitat per al seu desenvolupament professional.
- Perdre la por per a aquelles persones que suposi el seu primer
contacte amb el món de la tecnologia i les ciències de la informació.

16. DURADA DEL MÒDUL

35 hores teoricopràctiques

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts pràctics
- Utilització d'un ordinador
- Recerca d'informació necessària
- Control informàtic d'estocs

B) Continguts teòrics
- Introducció: l'ordinador: Components, Processador, Memòria,
Perifèrics, Conceptes bàsics de funcionament, Software/Hardware
- Software i sistemes operatius: Introducció al Sistema Operatiu
Windows 98 [XP], L'entorn i les seves possibilitats, La barra de
tasques i el menú Inici, Gestió d'arxius: l'explorador de Windows.
- Introducció a Word i Excel.
- Internet i la World Wide Web (WWW): Què és Internet?. Concepte de
xarxa, Com funciona Internet, Navegadors, Seguretat a Internet,
Direccions d'interès a referència a l'especialitat del curs,
Direccions d'interès al àmbit professional.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Aplicació d'eines informàtiques en les tasques
- Actitud proactiva davant les noves tecnologies
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VI

MOTIVACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

15. OBJECTIU DEL MÒDUL

Conèixer les aptituds, actituds i capacitats necessàries per sostenir
una dinàmica laboral.
- Aprendre a distingir i relacionar les diferents motivacions amb les
necessitats biològiques.
- Millorar les habilitats socials i de comunicació
- Augmentar l'autoestima i l’autoconcepte.
- Elaborar estratègies per a la resolució de problemes.
- Conèixer el mercat i les condicions laborals.

16. DURADA DEL MÒDUL

78 hores teoricopràctiques

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

Unitat didàctica 1: AUTOCONEIXEMENT
Durada: 30 hores teoricopràctiques

B) Continguts teòrics
- Autoconeixement
- Autoestima personal
- Expectatives
- Autoorganització personal
- Anàlisi del grau de coherència entre realitat/desig/necessitat

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Presa de decisions d’acord amb les possibilitats individuals
- Conciliar els interessos personals amb els laborals

Unitat didàctica 2: HABILITATS SOCIALS
Durada: 30 hores teoricopràctiquesç

A) Continguts pràctics
- Presa de decisions
- Expressió adequada dels propis interessos
- Comunicació amb els altres

B) Continguts teòrics
- Assertivitat:
* Conèixer les diferències entre comportament assertiu, agressiu i
passiu.
* Eliminació dels obstacles cognitius que impedeixen el comportament
assertiu.
* Adquisició d'habilitats conductuals necessàries per poder sostenir
un procés d'inserció sociolaboral.
- Reestructuració cognitiva:
* Identificació i anàlisis de les idees irracionals que puguin
interferir els processos de comunicació i provocar ansietat.
* Aprendre a modificar-los.
- Tècniques per fer front a l'estrès.
- Detenció del pensament: aprendre a eliminar aquells pensaments
obsessius i negatius que interfereixin en la vida.. Buscar pensaments
alternatius que no provoquin ansietat.
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- Comunicació:
* Anàlisis i millora de les habilitats de comunicació, recepció i
expressió de missatges. La comunicació verbal i no verbal. Iniciar,
mantenir i finalitzar converses. Fer i rebutjar peticions. Demanar
ajuda. Expressa l'opinió. Expressar els sentiments negatius i
positius. Fer front a les crítiques i valoracions positives.
- Treball en equip:
* Anàlisis del funcionament del grup (autonomia, maduresa i
comunicació) La importància de la interacció.
- Autoestima:
* Identificació i reflexió entorn a l'autoestima alta i baixa. Les
dificultats per valorar els aspectes positius i els èxits personals.
- Resolució de problemes:
* Descriure els problemes i avaluar la seva intensitat. Determinar els
problemes i les estratègies de resolució.
- Administració del temps:
* Importància de la utilització i rendibilització del temps lliure i
d'oci. La planificació com element fonamental.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Organització del temps
- Presa de decisions basades en l'anàlisi de la situació personal i
del context
- Relació amb companys i superiors

Unitat didàctica 3: ENTORN LABORAL
Durada: 18 hores teoricopràctiques

A) Continguts pràctics
- Traçar objectius professionals a curt, mitjà i llarg termini

B) Continguts teòrics
- Anàlisi del sector professional
- Tendències i canvis del mercat de treball
- Habilitats laborals / Competències
- El món de l'empresa
- Perfils ocupacionals
- Organització del món del treball
- Criteris de qualitat

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Presa de decisions d’acord amb el context laboral existent

18. AVALUACIÓ

Tindrà un caràcter permanent a fi d'introduir els reajustaments
necessaris per adaptar la dinàmica del curs i procés formatiu a les
característiques dels alumnes. L'avaluació comprendrà tant el resultat
final com el procés.

Es realitzaran avaluacions continuades distribuïdes en diferents fases
del procés formatiu aplicant als diferents agents implicats

Les avaluacions es realitzaran mitjançant les reunions d'equip i els
diferents qüestionaris dirigits als alumnes (per valorar el seu nivell
d'aprenentatge com de satisfacció en el curs)

Durant el desenvolupament de l'acció s'estableixen diferents
dispositius d'avaluació que tindran un caràcter permanent i
contemplaran tant els resultats finals com el procés.




