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Objectiu general:    - Exercir les tasques relatives a l'elaboració de pa i altres productes de fleca a 
partir de l’elecció de matèries primeres i auxiliars, dosant-les adequadament, utilitzant la maquinària, 
útils i eines necessàries per realitzar el pastat, format de peces, fermentació, cocció i refredat i el seu 
posterior envasat i expedició o embena respectant les normatives vigents, així com les de seguretat i 
higiene en el treball i les higiènic-sanitàries i ambientals.    Objectius específics:    - Conèixer, 
identificar i classificar les matèries primeres i auxiliars necessàries en el procés d'elaboració de pa i 
altres productes de fleca, així com les seves qualitats i característiques. - Analitzar les fórmules i 
procediments d'elaboració del pa i d'altres productes de fleca, realitzant les operacions bàsiques 
d'elaboració, seleccionant formats i dissenys per a la realització de diversos tipus de pa, comprovant la 
qualitat en el desenvolupament del procés d'elaboració i contrastant els resultats obtinguts amb les 
especificacions de referència. - Conèixer  i realitzar elaboració de productes segons les formulacions i 
la tècnica adequada.  - Conèixer i utilitzar la tècnica del ferment natural o la massa mare natural en 
productes de pa i brioixeria  per recuperar el sabor tradicional del pa amb elaboracions artesanals i 
productes naturals. - Conèixer i dur a terme tasques de neteja i desinfecció de les eines i maquinària, 
activitats d'higiene personal i de la indumentària de treball, així com el condicionament del lloc de 
treball, insistint en  la repercussió de la indústria en el medi ambient i la minimització de les 
possibilitats de riscos laborals, tot això seguint la normativa vigent.
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1. Les matèries primeres i innovacions a la fleca Innovació al sector flequer: Especialització/ 
diversificació, canvi d’hàbits de consum, valor nutricional del pa com a “valor afegit”,…  1.1. Matèries 
primeres i productes: nous cereals, nous productes, noves especialitats, productes especials per 
al·lèrgies i intoleràncies,..  1.2. Fermentacions llargues i masses mare.  1.3. Processos químics, canvis 
organolèptics i les fases correctes per obtenir una bona massa mare de cultiu.  1.4. Concepte de 
preferent, propietats de la massa mare, procés d’elaboració i avantatges de l’ús de la massa mare.   2. 
Tipus d’elaboració de pa i productes de fleca amb massa mare natural.   3. Seguretat alimentaria: 
pràctiques correctes d’higiene alimentaria, al·lèrgies i intoleràncies alimentaries.


