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CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  

CUINA 

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a 

qui l’obté que té els coneixements i habilitats per desenvolupar una 

activitat laboral, de forma correcta i d’acord amb les exigències del 

mercat. 

Aquesta formació es durà a terme a l’ Escola Restaurant El 

Repartidor ubicada a la Plaça del Repartidor a L’Hospitalet de 

Llobregat i comptarà amb un servei de bar i restaurant obert al 

públic portat pels propis alumnes. 

Desenvolupar els processos de preelaboració, preparació, presentació 

i conservació de tota classe d'aliments i definir ofertes 

gastronòmiques, aplicant amb autonomia les tècniques 

corresponents, per aconseguir la qualitat i els objectius econòmics 

establerts i respectar les normes i pràctiques de seguretat i higiene 

en la manipulació alimentària. 

Què aprendràs: 

 Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en 
hoteleria. 

 Definir ofertes gastronòmiques senzilles, realitzar l'aprovisionament i 
controlar consums. 

 Preelaborar i conservar tota classe d'aliments. 

 Preparar elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i plats elementals. 

 Preparar i presentar els plats més significatius de les cuines regionals 
d'Espanya i de la cuina internacional. 

 Mòdul de pràctiques  professionals.  

 Inserció laboral, sensibilització ambiental i en la igualtat 
d’oportunitats. 

 

 

 

 
 

 

Calendari: setembre 2016 a juliol 2017 

Participants: Joves entre 16 i 29  

Horari: tardes de dilluns a divendres.  

 

Formació totalment subvencionada. 

 

Pràctiques reals en establiments de restauració (80 hores). 

 

Titulació: Certificat de Professionalitat oficial de Nivell 2 

expedit per la Generalitat de Catalunya. 

 

http://www.elllindar.org/que-fem/serveis-amb-joves/escola-de-restauracio/
http://www.elllindar.org/que-fem/serveis-amb-joves/escola-de-restauracio/
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DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PREINSCRIPCIÓ 

ALS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT   

FASE II 2016-2017: 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT PERRUQUERIA 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT MECÀNIC D’ AUTOMOCIÓ 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT INSTAL·LACIÓ DE PLACA DE GUIX LAMINAT I FALSOS SOSTRES 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT CUINA 
 

Requisits: 

-  Joves entre 16 i 29 anys amb titulació de PQPI-PFI de la mateixa família professional, o 
GES, o PACFGM (Prova d’ accés) 

 
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la següent documentació: 

 

1. Fotocopia del NIF/NIE VIGENT de l’ alumne/a sol·licitant. 

2. Fotocopia del NIF/NIE VIGENT del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’ 

alumne/a sol·licitant si l’ alumne és menor d’ edat. 

3. CERTIFICAT ACADÈMIC (disposar d’ algunes d’ aquestes titulacions): 

 Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa 

família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir(PQPI-PFI) 

 Haver superat les corresponents proves d'accés cicles formatius grau mitjà  

 Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària. 

 Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2. 

4. Document  ACTUALITZAT d’ inscripció al Servei d’ Ocupació de Catalunya com a  

 DEMANDANT D’ OCUPACIÓ NO OCUPAT/ADA.(Oficina de Treball). 

5. Notificació de RESOLUCIÓ D’ INSCRIPCIÓ en el Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil, en el cas que es disposi. Si no s’ ha tramitat, es farà des del nostre centre. 

6. Informe de Vida Laboral si s’ ha treballat. 

7. Currículum Vitae de l’ alumne/a. 
 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

 

 Del  dilluns 2 de maig de 2016 al divendres 3 de juny de 2016 de dilluns a 
divendres de 09:30 a 14:00h i de 15:00 a 17:00h  
 

PROCÉS DE SELECCIÓ 

 Juny – juliol 2016 

 

Per qualsevol qüestió relacionada amb les preinscripcions adreceu-vos a la secretaria de l’ 
entitat: aulataller@elllindar.org 

http://www.elllindar.org/
mailto:aulataller@elllindar.org
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SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017 

Nom     Cognom 1    

Cognom 2     Data de naixement    

Edat     NIF/NIE          Home          Dona  

Data de residència a Catalunya    Llengua habitual    

Lloc de naixement    Nacionalitat    

Email     

Adreça     Núm.    Pis    Porta    

Localitat     Codi Postal    

Telèfon fixe     Telèfon mòbil propi    

Telèfon mòbil pares    Altres telèfons    

Últim centre on has Estudiat   Curs realitzat    
 

Formacions/títols  

He acabat la ESO   NO   SI 

Tinc graduat  NO   SI 

He cursat el PFI /PQPI de ________________________________. Tinc el títol  NO   SI  

He cursat un CFGM _____________________________. Tinc el títol  NO   SI 
Escola d’adults __________________________________ 
Altra formació _____________________________________________________  

 

Tria i ordena els cursos que t’interessen: 

PFI (Fase I) Sense Graduat en ESO Fase II Amb Títol PFI i/o Graduat en ESO  

Ho vull fer  Ordre    Ho vull fer  Ordre   

  Mecànica d’automoció    Mecànica d’automoció  

  Perruqueria i Estètica   Perruqueria 

  
Fontaneria 

  Muntador de plaques de Guix 
Laminat + Pintura 

  Cuina i Sala   Cuiner 

  VENTALLers    

  PACFGM    

En quin altre curs podries estar interessat?    
  

Qui t’ha informat del curs?   

  Tutor de ESO/ El Llindar    M’ho ha recomanat un conegut-s  

  Mitjançant l’oficina de Treball de la Generalitat (OTG)    Serveis Socials  

  Pàgina Web    Altres:  
  

Observacions  

  

  

Data _____________________________  Signatura :  
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