eria
Pastisseria, forneria
i confiteria
Indústries alimentàries
Cicle formatiu de grau mitjà

GM

2 cursos acadèmics
Fabricant de xocolates a nivell

1 títol

mundial, en som ambaixadors i
treballem amb els seus productes.
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treballem amb els seus productes.
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A cada curs,
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desenvolupar, sigui en grup o
individualment.

Aprenentatge continu
Es treballen diferents projectes que
evoluciones 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 estrella, un
torró de
creació
pròpia,
un llibret de
Jordi
Pujol
Altarriba
Millorreceptes,
Mestre Artesà
Pastisser Espanyol’96
i diferents
ofertes gastronòmiques per a diferents establiments
gastronòmics dels sectors pastisser i
forner.

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 ingredients.
És important que l’alumnat conegui el
producte, el visqui, el gaudeixi, l’estimi,
el transformi i el sàpiga utilitzar.

Jordi Pujol Altarriba

Millor Mestre Artesà Pastisser Espanyol’96

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

Durada dels estudis
2 cursos acadèmics: 2.000 hores 383
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.

Acreditació

Àmbit professional
i de treball
Pastisseries, forns de pa, restaurants,
hotels, bars i cafeteries, empreses de
menjar preparat, indústries agroalimentàries, etc.

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

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, títol propi

Tècnic/a en pastisseria, forneria i
confiteria.

Continguts

Empreses col·laboradores

Competències
professionals

· 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

Callebaut

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 prevenció de riscos laborals.

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.

www.joviat.com/joviat-hoteleria
Folch i Torres, 5-13 - 08241 Manresa (Barcelona) - T. 93 872 69 88

Fabricant de xocolates a nivell mundial, en
som ambaixadors i treballem amb totes les
seves varietats de xocolates.

Distform

Empresa fabricant de maquinària d’hoteleria
que aporta maquinària d’última generació per
testejar-los i utilitzar-los a les pràctiques.

Sosa

Empresa líder en el món Premium de serveis
alimentaris que produeix i ven ingredients a
tot el món.

Oller del Mas

Celler que elabora vins de qualitat i excel·lència compromís amb el territori.

Fundació ALÍCIA

Centre de recerca en cuina, amb l’objectiu
de que tothom tingui una alimentació
saludable, sostenible, saborosa i adaptada a
qualsevol situació de la vida de les persones.

