Operacions bàsiques de restaurant i bar
Tipus de curs Certificat de professionalitat
HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar

Regulació Regulat pel Reial Decret RD 1376/2008, d’1 d’agost, modificat pel RD
619/2013, de 2 d’agost

DURADA

INICI
FINAL
PRÀCTIQUES

310 hores

230 hores
80 hores

Febrer 2018
Maig 2018
Juny 2018

Formació a l’IMET
Pràctiques en empreses

HORARI:

Tarda, de dilluns a divendres

Competència general
Assistir en el servei i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executant i
aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació
d’aliments i begudes.

Unitats de
Competència

Assistir en el servei d’aliments i begudes.
Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, i preparar i presentar
begudes senzilles i menjars ràpids.

CONTINGUT
Servei bàsic de restaurant bar. (90 hores)
-

Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència en el preservei. (30 hores)
Servei bàsic d'aliments i begudes i tasques de postservei al restaurant. (60 hores)

Aprovisionament, begudes i menjars ràpids. (90 hores)
Aprovisionament i emmagatzematge d'aliments i begudes al bar. (30 hores)
- Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar. (60 hores)
(Transversal) Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)
Formació complementaria: Tècniques de recerca de feina, Medi ambient, Prevenció de
riscos laborals (20 hores)
Pràctiques professionals no laborals (80 hores)

Entorn professional on es pot desenvolupar la feina
Desenvolupa la seva activitat professional, com a auxiliar o ajudant, tant en grans com en
mitjanes i petites empreses de restauració, bars i cafeteries.

Sortides professionals
Ajudant/a de cambrer/a. Ajudant/a de bar. Ajudant/a de rebost. Auxiliar de col·lectivitats.
Empleat/ada de petit establiment de restauració.

Requisits d’accés
Majors de 16 anys.
Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de
l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció..
El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir
persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit.
Requisit acadèmic: NIVELL 1:
No requereix d’uns estudis d’entrada. No obstant, la formació sempre té una part teòrica, no
únicament pràctica i per això es recomana, com a mínim, un nivell de certificat d’estudis o
equivalent (saber llegir, escriure i fer comptes senzills)

Fer la pre-inscripció no garanteix tenir una plaça al curs.
Tots els cursos tenen un procés de selecció que comença amb una sessió
Informativa, que inclou proves i una entrevista personal

Aquest curs està pendent
d’atorgament per part del
Servei d’Ocupació de Catalunya

Per informació sobre el CP i el procès de selecció
podeu consultar la web de l’IMET: www.imet.cat
Per a més informació sobre els CP podeu
consultar la pàgina web del Servei d’Ocupació de
Catalunya: www.oficinadetreball.gencat.cat

