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Objectius

Aquests estudis capaciten per elaborar productes de fleca, pas-
tisseria i confiteria; elaborar i muntar postres de restauració; 
compondre, acabar i presentar els productes elaborats mitjançant 
tècniques decoratives i innovadores.

Acreditació

Tècnic/a en pastisseria, forneria i confiteria.

Durada dels estudis

2 cursos acadèmics, 1 títol
2.000 hores
416 hores FCT en empreses del sector

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 15.30 hores (aproximadament, 
varia segons el grup-classe), inclosa l’estona de dinar.

Metodologia de les pràctiques

Són les pràctiques diàries i reals de pastisseria d’obrador, ja sigui 
dolça com salada, i de postres de restaurant, fent pràctiques temà-
tiques i específiques, i alternant-les amb serveis reals als nostres 
restaurants d’aplicació. 

Tot el que passa dins les pràctiques és significatiu i cap detall passa 
per alt: l’alumnat té un feedback del professorat, del grup-classe 
i de la clientela, la qual cosa ajuda a tenir també esperit crític i a 
tenir més creativitat. 

A cada curs, l’alumnat té un rol a desenvolupar, sigui en grup o 
individualment.

Producte ecològic i de proximitat

Apostem per avançar cap a una nova consciència alimentària amb
productes ecològics i de proximitat.

El cor de la cuina és la zona on es manipulen les mercaderies i 
on seguim les normes d’APPCC per a la transformació dels ingre-
dients.

És important que l’alumnat conegui el producte, el visqui, el gau-
deixi, l’estimi, el transformi i el sàpiga utilitzar.

Aprenentatge continu

Es treballen diferents projectes que evolucionen la formació de 
l’alumnat, potenciant la seva creativitat. 

Es coneixen i treballen les matèries primeres per poteciar-ne l’ús 
adequat. A part de postres, pastissos, productes de pastisseria i 
pans tradicionals i d’avantguarda, es treballen figures artístiques 
(xocolata, sucre, pastillatge, fondant...) i es duen a terme projectes
com ara un pastís joia amb el seu embalatge, unes postres estre-
lla, un torró de creació pròpia, un llibret de 2 cursos acadèmics 1 
títol receptes, i diferents ofertes gastronòmiques per als diferents 
establiments gastronòmics, com ara pastisseries, forneries, res-
taurants, hotels, càterings…
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ContingutsCompetències professionals

Elaborar i presentar productes de forneria, rebosteria i confiteria,
conduint les operacions de producció, composició i decoració, en 
obradors i establiments de restauració, aplicant la legislació vigent 
d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de pre-
venció de riscos laborals.

• Elaboracions en forneria brioixeria
• Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
• Elaboracions de confiteria i altres especialitats
• Postres en restauració
• Productes d’obrador
• Operacions i control de magatzem indústria alimentària
• Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
• Presentació i venda de productes
• Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Síntesi
• Anglès tècnic
• FCT Formació en Centres de Treball

Accés als cicles de GM

• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

• Altres Cicles formatius de GM Cuina i Serveis de Restaurant i Bar
• Cicles formatius de Grau Superior

GS Direcció de cuina
GS Dietètica

• Diploma Sommelier

FCT i Borsa de treball

Tenim una gran borsa d’establiments gastronòmics on l’alumnat 
pot anar a realitzar les pràctiques en empreses, de tot Catalunya 
i d’empreses que ofereixen feina.

 

Àmbit professional  
i de treball

Restaurants

Empreses de menjars preparats

Indústries agroalimentàries

Bars Cafeteries Pastisseries

Forns de pa

Sortides professionals

Pastisser/a

Mestre/a d’obrador (forner/a)

Mestre/a d’obrador (forner/a)

Elaborador/a de brioixeria, masses i bases de pizza

Elaborador/a i decorador/a de pastissos

Confiter/a

Reboster/a

Torronaire

Elaborador/a de caramels i dolços

Elaborador/a de postres de restaurant

Empreses col·laboradores

Callebaut
Fabricant de xocolates.

Sosa
Empresa productora d’ingredients.

Fundació ALÍCIA
Centre de recerca i innovació tecnològica.

Distform i Rational
Empresa fabricant de maquinària.

Oller del Mas
Celler amb castell mil·lenari.

Scoolinary
Plataforma on-line.

Althaia
Xarxa Assistencial Universitària.

UManresa
Universitat.

Formatges Muntanyola
Fundació AMPANS.

Cerveses Guineu
Productors de cervesa artesana.
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01 Vinculació a la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC)

05 #2BE: Projecte de creixement personal, lideratge i transformació

02 Projecció internacional i Programa Erasmus+

03 Innovació oberta: Segell metodològic propi

04 Centre col·laborador del SOC: Formació contínua i ocupacional

Premi Formació Professional de 
Catalunya reconegut amb les millors 
pràctiques innovadores de l’any 2022
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