AJUDANT DE CUINA
Descripció de la ocupació
Professional que dóna suport als caps de cuina i cuiners en aquells tasques que no requereixen
un alt grau d’especialització. Es responsabilitza de la neteja de les àrees de treball, de
l’equipament i dels estris de cuina.

Coneixements apresos en el curs formatiu
Executa les tasques de neteja de les diferents àrees de la cuina (plaques de cocció, fogons,
maquinària, electrodomèstics...)
S’encarrega de la neteja dels estris parament de la cuina
Renta, talla i pela fruites, verdures i hortalisses cures
En ocasions, intervé, tot ajudant al cuiner, en l’elaboració d’alguns plats poc complexos, com
l’elaboració de guarnicions i complements de menús.
Transporta i emmagatzema les matèries primeres i els materials utilitzats a la cuina i al rebost.
S’encarrega de desembarassar i ordenar la cuina
Classifica i llença les deixalles

Competències transversals
-Nivell bàsic de català i/o castellà a nivell parlat, llegit i entès
- Adaptabilitat: capacitat de respondre als canvis que es poden donar en el lloc de treball.
Saber respondre de manera positiva i de forma eficaç
- Iniciativa i disposició a l’aprenentatge: Tenir iniciativa per adquirir nous coneixements
relacionats amb el seu lloc de treball i mostrar una actitud pro-activa per tal d’evolucionar i
millorar en el seu càrrec
- Responsabilitat i capacitat d’autonomia: Capacitat per mostrar implicació i compromís en el
desenvolupament del lloc de treball, complint amb la normativa i els protocols establerts per
l’organització. Capacitat per poder desenvolupar de forma autònoma totes les tasques i
funcions d’aquesta ocupació
- Gestió de l’estrès i capacitat per resoldre incidències: Respondre de manera positiva en
situacions imprevistes, difícils o estressants. Tenir capacitat per trobar solucions adients als
problemes que vagin sorgint durant la jornada de treball
- Relació interpersonal: Capacitat per relacionar-se amb els diferents membres de l’equip i
saber acceptar i executar les instruccions de l’equip
- Organització i planificació: Saber preveure, planificar i prioritzar les tasques en el lloc de
treball de manera que sigui capaç d’ acabar les tasques a l’hora programada

