UNITAT DIDÀCTICA: El previ servei (Mise en place) en l’àrea de servei i consum d’aliments i begudes.
Família professional: Hoteleria i Turisme
Qualificació professional: Operacions bàsiques de restaurant i bar
Mòdul formatiu: MF0257_1. Servei bàsic de restaurant - bar

INTRODUCCIÓ
El previ servei (anomenat tècnicament Mise en
place, expressió francesa que significa “posada
a punt”), és una unitat que ensenya un conjunt
de tasques que s’han de planificar, executar i
supervisar abans d’un servei. Els alumnes han
de comprendre que el treball abans d’un servei
s’ha preveure amb cura, amb la finalitat que a
l’hora del servei no falti cap element que pugui
interrompre o destorbar la seva dinàmica.
L’assimilació dels coneixements d’aquesta
unitat didàctica és de gran importància, ja que
en depèn l’èxit i la rapidesa d’un servei.
Aquesta unitat didàctica s’ha de començar
quan els alumnes tenguin un coneixement de
l’entorn, i del material, maquinària i mobiliari
propis de la sala del restaurant. És important
que les activitats que es desenvolupen en
aquesta unitat didàctica es realitzin, de forma
cíclica, en el primer, segon i tercer trimestre del
curs, en cada servei de menjador (restaurant
pedagògic pràctic).

FINALITAT
En aquesta unitat didàctica proposam als
alumnes dur a terme un previ servei complet,
seguint les passes necessàries: el repàs,
transport i col·locació del material, maquinària,
mobiliari i altres complements, i el muntatge i
la decoració de les taules.
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Marc curricular
RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ
Unitat de competència
UC0257_1: Assistir en el servei d’aliments i begudes.
Realització professional
RP 1: Realitzar les diferents operacions de neteja i posada a punt d’equips, estris i
parament de feina propis del restaurant, respectant les normes higienicosanitàries
i les instruccions rebudes.
RP 2: Col·laborar en el muntatge de taules i d’elements de suport, així com en la decoració
i l’ambientació de la zona de consum d’aliments i begudes, d’acord amb les normes
bàsiques de l’establiment i instruccions rebudes.
RELACIÓ AMB EL PQPI: Auxiliar de serveis de restauració.
• Assistir en el servei i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executant
i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i
conservació d’aliments i begudes.

Unitat didàctica: EL PREVI SERVEI (MISE EN PLACE) EN L’ÀREA DE SERVEI I CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES. - MF0257_1: Ser vei bàsic de restaurant - bar

RELACIÓ AMB EL MÒDUL
Objectius del mòdul amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Utilitzar els equips, màquines, estris i eines que conformen
la dotació bàsica de l’àrea de restaurant, d’acord amb les
seves aplicacions i en funció del seu rendiment òptim.
• Assistir en el procés de previ servei i realitzar les operacions
senzilles per adequar els locals i els equips per al posterior
servei d’aliments i begudes.
• Realitzar tasques senzilles de servei d’aliments, begudes
i complements, utilitzant tècniques simples en funció
de la fórmula de restauració i tipus de servei, i atenent
degudament el client.
• Analitzar i aplicar les normes i les condicions
higienicosanitàries referides a les unitats de producció o
servei d’aliments i begudes, per evitar riscos de toxiinfeccions
alimentàries i contaminació ambiental.
Blocs de continguts amb què es relaciona la unitat didàctica:
• El restaurant tradicional com a establiment i com a departament.
• Els establiments de servei a col·lectivitats.
• Maquinària, equips, estris i parament propis de l’àrea de
restaurant.
• El previ servei en l’àrea de consum d’aliments i begudes.
• El servei d’aliments i begudes i l’atenció al client.
• Seguretat en les zones de producció i servei d’aliments i begudes.
• Neteja d’instal·lacions i d’equips.
• Salut i higiene personal: factors, materials i aplicacions.
• Uniformitat i equipament personal de seguretat.
• Participació en la millora de la qualitat.
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Unitat didàctica: EL PREVI SERVEI (MISE EN PLACE) EN L’ÀREA DE SERVEI I CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES. - MF0257_1: Ser vei bàsic de restaurant - bar

UNITAT DIDÀCTICA: El previ servei (Mise en place) en
l’àrea de servei i consum d’aliments i begudes
Temporalització
Objectius

Competències

Competències
bàsiques
que es
treballen

Continguts

4,5 hores (30 hores al llarg del curs) .
En finalitzar, l’alumne serà capaç de:
• Identificar la utilitat i la necessitat de la posada a punt.
• Conèixer les parts en què es divideix la posada a punt.
• Reconèixer el procediment de repàs i/o neteja més
adequat segons la tipologia de material, maquinària,
mobiliari o complement amb que s’ha de treballar.
• Dominar el procediment de muntatge de taules a
la carta/ menú i de taules auxiliars, així com la seva
decoració.
• Supervisar les tasques realitzades.
• Realitzar les diferents operacions de neteja, posada
a punt d’equips, estris i parament de feina propis del
restaurant, respectant les normes higienicosanitàries
i les instruccions rebudes.

Avaluació
Criteris

• Reconèixer la importància i la utilitat d’una correcta posada a punt.
• Identificar les característiques de cada material, així com els mètodes més adequats de repàs i/o neteja.
• Conèixer el procediment de muntatge de taules segons la tipologia de servei.
Procediments i
instruments

• Competència en comunicació lingüística:
interpretació d’instruccions i d’informacions orals i
escrites.
• Competència social i ciutadana: col·laboració per
aconseguir un resultat comú òptim.
• Competència cultural i artística: gust personal i
creativitat en la decoració i ambientació.
• Competència en aprendre a aprendre: obtenció de
protocols que es poden aplicar en altres situacions
• Autonomia i iniciativa personal: desenvolupament de
la confiança i seguretat en si mateix i en les pròpies
possibilitats.
• Introducció al previ servei:
		 - Concepte.
		 - Objectiu.
• Identificació de les parts en què es divideix la Mise en
place de la sala/menjador del restaurant:
		 - Planificació.
		 - Execució o mecànica.
		 - Supervisió.
• Classificació de les parts i dels treballs que s’han de
realitzar en la posada a punt de restaurant.
• Estructuració del procés de recepció i
d’aprovisionament de gèneres, així com la reposició
del material necessari per al servei.
• Sentit de la netedat i l’ordre, i aplicació de les
diferents tècniques de neteja i repàs del material,
mobiliari i maquinària.
• Anàlisi de les possibles errades en la posada a punt
del restaurant i les seves conseqüències.
• Sensibilitat cap a les normes d’higiene i aplicació en
la posada a punt.
• Valoració d’una correcta posada a punt.
• Responsabilitat en l’execució dels diferents treballs.
• Valoració del treball en equip.
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• Identificar els procediments adequats per a una correcta posada a punt.

• L’avaluació inicial ens permet identificar els coneixements previs que té el grup sobre la unitat.
• Durant la unitat didàctica s’observa:
- L’actitud i el comportament de l’alumne dins l’aula taller.
- El compliment de les normes de deontologia i d’higiene
		 (la uniformitat i les eines de treball són obligatoris).
- El treball diari dels alumnes.
- La correcta execució de les activitats establertes.
• Aquestes dades es registren en un full de seguiment individual de l’alumne (vegeu l’annex).
• Al final de la unitat didàctica es realitza una darrera valoració, basada en una prova teoricopràctica i en el
lliurament de treballs de la unitat.
• Els alumnes que no superin la unitat poden realitzar proves de recuperació dels aprenentatges de caràcter
teòric i pràctic, o lliuraments de treballs.

Criteris de
qualificació

La qualificació de la unitat s’obté a partir de quatre parts:
• Part pràctica (conjunt d’activitats), 25%.
• Part teòrica (proves conceptuals escrites i/o treballs), 25%.
• Part actitudinal (assimilació dels continguts actitudinals de la unitat didàctica), 25%.
• Part deontològica i uniformitat (correcta higiene personal i en el treball, uniformitat escrupolosa i eines de
treball), 25%.
Cada part ha de tenir una puntuació mínima de 5 per obtenir la nota final de la unitat. La puntuació mínima
per superar la unitat és de 5.

Unitat didàctica: EL PREVI SERVEI (MISE EN PLACE) EN L’ÀREA DE SERVEI I CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES. - MF0257_1: Ser vei bàsic de restaurant - bar

Metodologia
Al llarg de tota la unitat es combina el treball pràctic amb el teòric.
• En la part teòrica el docent explica els diferents continguts de la
unitat, ja sigui seguint el llibre de text o dossier, o emprant les
tecnologies de la informació i la comunicació.
• En la part pràctica el professor fa una primera demostració, davant
el conjunt d’alumnes, de la manera com s’ha de desenvolupar
l’activitat o tècnica concreta; seguidament, el conjunt d’alumnes
executa l’activitat o tècnica mostrada pel docent.
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Metodologia (cont.)

Espais

• Aula
• Aula taller
(sala/menjador, office i economat)

Materials i
recursos
didàctics

• Projector multimèdia
• Ordinador
• Pissarra
• Dossier i/o llibre de text
• Maquinària, mobiliari, materials i complements
específics de la sala/menjador del restaurant.
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Agrupament

• Al llarg de la unitat didàctica es combinen tres formes
d’agrupament de l’alumnat:
• Treball en equip (petits grups de feina).
• Treball individual
• Grup general

Atenció a la
diversitat

• El treball pràctic permet atendre els diferents ritmes
d’aprenentatge dels alumnes. A més de les activitats
de reforç i d’ampliació, el fet que la unitat didàctica
comenci a principi de curs però es desenvolupi al llarg
d’aquest, permet reforçar els aprenentatges en els
casos en què sigui necessari. Per alta banda, a més de
perseguir el treball cooperatiu, el treball en equips o
grups és una estratègia més per atendre la diversitat
(tutoritzacions entre iguals). En el cas que algun
alumne/a tengui algun tipus de necessitat educativa
especial, caldrà realitzar les adaptacions curriculars
adients.

Unitat didàctica: EL PREVI SERVEI (MISE EN PLACE) EN L’ÀREA DE SERVEI I CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES. - MF0257_1: Ser vei bàsic de restaurant - bar

Activitats
Activitat. 01

Introducció a les operacions del previ servei.
Tipus d’activitat: inicial
Durada: 1 hora
Agrupament: Grup classe

Activitat. 02

Repàs, transport i col·locació del material,
maquinària, mobiliari i altres complements.
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1,5 hores
Agrupament: Grup classe

Activitat. 03

Muntatge i decoració de les taules.
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1 hora
Agrupament: Individual

Activitat. 04

Elaboració d’una fitxa tècnica del previ servei.
Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 1 hora
Agrupament: Individual

(*) Un cop treballada, aquesta unitat es du a terme al llarg del curs (amb un total de 30 hores, aproximadament).
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Unitat didàctica: EL PREVI SERVEI (MISE EN PLACE) EN L’ÀREA DE SERVEI I CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES. - MF0257_1: Ser vei bàsic de restaurant - bar

Activitat. 01

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Introducció a les
operacions del
previ servei

• Preliminar (durada: 15’):
Introducció i explicació de la unitat didàctica.
• Desplegament (durada: 30’):
Presentació de casos i de situacions del previ
servei.
• Cloenda (durada: 15’):
Resum dels punts més importants.

Tipus d’activitat: inicial
Durada: 1 hora

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Espai: aula

• Començam l’activitat amb una petita
introducció i explicació de la unitat didàctica:
- Concepte del previ servei (Mise en place),
- Importància i necessitat del previ servei.

Recursos didàctics:
• Llibre de text o dossier
• Quadern de classe

OBJECTIUS

• A continuació, feim una presentació teòrica
de casos i de situacions determinades del
previ servei, sempre senzilles, que propiciïn un
intercanvi d’opinions i d’informacions entre
els alumnes. Alguns exemples d’aquestes
situacions són:
- Com es repassa la coberteria, la
		 cristalleria i la vaixella.
- On i com es transporta i es col·loca el
		 material repassat.
- Muntatge d’una taula per al servei a la carta.

• Identificar la utilitat i necessitat d’una posada
a punt.

• Al final de l’activitat, feim un resum entre tots
dels principals aspectes tractats.

CONTINGUTS

AVALUACIÓ

• Presentació de casos i situacions determinades
del previ servei, sempre senzilles, que propiciïn un
intercanvi d’opinions i d’informacions entre els
alumnes.

• Aquesta activitat ens permet dur a terme
una avaluació inicial, per comprovar la idea
general que té el grup sobre la unitat didàctica
(observació directa i registre de dades).

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles
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Petit grup
Grup classe
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Activitat. 02
Repàs, transport
i col·locació del
material, maquinària,
mobiliari i altres
complements
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1,5 hores

Recursos didàctics:
• Draps de repàs
• Litons
• Fogonets i cassoles
• Safates
• Mobiliari, maquinària i
material (vaixella, coberteria,
cristalleria i altres complements)

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Aquesta activitat s’ha de
desenvolupar cada cop que
s’executi un servei de menjador,
per la qual cosa al temps
marcat se li ha de sumar el
nombre de serveis planificats
del curs acadèmic.
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DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Reconèixer el procediment de repàs,
transport i col·locació més adequat segons la
tipologia de material, maquinària, mobiliari o
complement amb què s’ha de treballar.

Aquesta activitat és de tipus pràctic:

CONTINGUTS
• Repàs, transport i col·locació adequat de la
cristalleria, vaixella, coberteria, maquinària,
mobiliari i altres complements necessaris per a
un servei determinat.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Espai: Aula taller (office i sala/ menjador)

Individual
Parelles

OBJECTIUS

• Preliminar (durada: 15’):
Explicació i demostració dels procediments.
• Desplegament (durada: 60’):
Pràctica dels grups.

• El/la professor/a planifica i explica en que
consistirà el servei:
- L’oferta del dia (menú o carta).
- La quantitat de comensals que s’han de servir.
- El tipus de servei que s’ha de desenvolupar.
• Seguidament, mostra els diferents
procediments de repàs, transport i
col·locació adequats de cada material, i la
tècnica d’execució.
• Es formen petits grups, depenent del
nombre d’alumnes del grup, que aniran
desenvolupant el repàs del material,
maquinària, mobiliari i altres complements,
segons les explicacions del professor.
• Un cop acabada l’activitat, cada grup
d’alumnes supervisa les tasques realitzades.

• Cloenda (durada: 15’):
Supervisió de les tasques desenvolupades.

AVALUACIÓ
• La forma o la tècnica amb què l’alumne/a
desenvolupa l’activitat.
• La rapidesa i l’ordre amb què du a terme el
treball.
•Com treballen en equip (com es distribueixen
les tasques i les executen conjuntament).

Unitat didàctica: EL PREVI SERVEI (MISE EN PLACE) EN L’ÀREA DE SERVEI I CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES. - MF0257_1: Ser vei bàsic de restaurant - bar

Activitat. 02
Repàs, transport
i col·locació del
material, maquinària,
mobiliari i altres
complements
LA CRISTALLERIA
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Activitat. 02
Repàs, transport
i col·locació del
material, maquinària,
mobiliari i altres
complements
LA VAIXELLA
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Activitat. 02
Repàs, transport
i col·locació del
material, maquinària,
mobiliari i altres
complements
LA COBERTERIA

11

Unitat didàctica: EL PREVI SERVEI (MISE EN PLACE) EN L’ÀREA DE SERVEI I CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES. - MF0257_1: Ser vei bàsic de restaurant - bar

Activitat. 02
Repàs, transport
i col·locació del
material, maquinària,
mobiliari i altres
complements
RECOMPTE,
PLEGAT I COL·LOCACIÓ
DEL PARAMENT DE TAULA
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Activitat. 02
Repàs, transport
i col·locació del
material, maquinària,
mobiliari i altres
complements
REPÀS, NETEJA I
EMPLENAT DEL
PARAMENT DE CASA,
PETIT PARAMENT I
ALTRES COMPLEMENTS
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Activitat. 02
Repàs, transport
i col·locació del
material, maquinària,
mobiliari i altres
complements
REPÀS, NETEJA I
EMPLENAT DEL
PARAMENT DE CASA,
PETIT PARAMENT I
ALTRES COMPLEMENTS
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Activitat. 02
Repàs, transport
i col·locació del
material, maquinària,
mobiliari i altres
complements
MUNTATGE DELS BUFETS
REPÀS / NETEJA, FALCA
DEL MOBILIARI

15

Unitat didàctica: EL PREVI SERVEI (MISE EN PLACE) EN L’ÀREA DE SERVEI I CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES. - MF0257_1: Ser vei bàsic de restaurant - bar

Activitat. 03
Muntatge i decoració
de les taules l’activitat
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1 hora
Espai: Aula taller (sala/ menjador)
Recursos didàctics:
• Mobiliari (taules, cadires i taules auxiliars)
• Material (joc de taula, vaixella,
coberteria, cristalleria i altres
complements)

• Elements decoratius
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• El vestiment, muntatge i
decoració de taules i de taules
auxiliars està directament
vinculat amb el tipus de servei
que s’ha de prestar. Aquesta
activitat s’ha de desenvolupar
cada cop que s’executi un servei
de menjador, per la qual cosa al
temps marcat s’hi ha de sumar
El nombre de serveis planificats
per al curs acadèmic.

OBJECTIUS

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Dominar el procediment de muntatge de
taules a la carta/ menú i de taules auxiliars,
així com la seva decoració.

• Preliminar (durada: 15’):
Explicació i demostració

CONTINGUTS
• Muntatge i decoració d’una taula a la carta o
menú i d’una taula auxiliar.

• Desplegament (durada: 40’):
Pràctica dels grups.
• Cloenda (durada: 5’):
Supervisió de les tasques desenvolupades.

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
Aquesta activitat És de tipus pràctic:
• El professor planifica i explica en què consisteix
el muntatge de la taula, d’acord amb:
- El tipus de muntatge (carta o menú).
- La quantitat de comensals que hi haurà
		 a la taula.
- La decoració, senzilla.
- Figures/formes amb els tovallons.
• Mostra el procediment de tirada correcte
de les estovalles, així com el muntatge i la
decoració de la taula i de la taula auxiliar.
• Cada alumne/a executa, individualment, el
vestiment, muntatge i decoració d’una taula i
d’una taula auxiliar.
• Un cop finalitzada l’activitat, cada alumne/a
supervisa les tasques desenvolupades.

AVALUACIÓ
• La forma o tècnica amb què l’alumne/a
desenvolupa l’activitat.
• La rapidesa amb què desenvolupa el treball.
• La creativitat que mostra per a la decoració.
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Activitat. 03
Muntatge i decoració
de les taules
ALINEACIÓ, VESTIMENT I
MUNTAGE D’UNA TAULA
A LA CARTA
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Activitat. 03
Muntatge i decoració
de les taules
ALINEACIÓ, VESTIMENT I
MUNTATGE D’UNA TAULA
A LA CARTA
(cont.)
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Activitat. 03
Muntatge i decoració
de les taules
COL·LOCACIÓ,
VESTIMENT I MUNTATGE
DE LA TAULA AUXiLIAR
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Activitat. 04

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Elaboració d’una fitxa
tècnica del previ servei.

• Preliminar (durada: 15’):
Explicació i presentació de l’exercici.
• Desplegament (durada: 35’):
Elaboració de la fitxa tècnica.
• Cloenda (durada: 10’):
Lliurament de la fitxa tècnica.

Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 1 hora
Espai: aula
Recursos didàctics:
• Llibre de text
• Quadern de classe
• Programa informàtic
processador de text (Word)
• Ordinador

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:

• Després, cada alumne/a elabora
individualment la fitxa tècnica, que lliura al
professor/a.

Individual
Parelles

• Començam amb una explicació i presentació
de l’exercici: confecció de la fitxa tècnica (en
trobareu un model a la pàgina següent).

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Amb aquesta fitxa tècnica
l’alumne/a té una eina amb la
qual pot identificar i supervisar
les tasques desenvolupades en
el previ servei. És convenient
realitzar-la uns dies abans i
cada cop que hi hagi servei de
menjador.
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Es tracta d’un activitat teòrica:

• Supervisar les tasques realitzades.

• En la fitxa tècnica cal especificar:
- La quantitat i el tipus de material
		 necessari per al servei (tenint en compte el
		 tipus d’oferta i els comensals a servir).
- El tipus de repàs de cada material.
- La forma de muntatge i decoració de
		 taula i de taula auxiliar.

CONTINGUTS

AVALUACIÓ

• Fitxa tècnica del previ servei.

• Comprovar l’assimilació i la comprensió dels
continguts per part de cada un dels alumnes,
per tal de complementar les observacions
realitzades durant el procés.

OBJECTIUS
• Identificar la utilitat i la necessitat d’una
posada a punt.

Unitat didàctica: EL PREVI SERVEI (MISE EN PLACE) EN L’ÀREA DE SERVEI I CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES. - MF0257_1: Ser vei bàsic de restaurant - bar

Activitat. 04
ANNEX.
Prova d’avaluació
Prova d’avaluació

UNITAT DIDÀCTICA: El previ servei (Mise en place) en l’àrea de servei i consum d’aliments i begudes.
SEGUIMENT INDIVIDUAL DE L’ALUMNE/A A L’AULA TALLER (RESTAURANT PEDAGÒGIC PRÀCTIC)

Data:

Nom alumne/a

Nom alumne/a

Nom alumne/a

Nom alumne/a

Posada a punt

Posada a punt

Posada a punt

Posada a punt

Servei

Servei

Servei

Servei

Post servei

Post servei

Post servei

Post servei

OBSV

Deontologia i uniformitat

Deontologia i uniformitat

Deontologia i uniformitat

Deontologia i uniformitat

OBSV

Actitud

Actitud

Actitud

Actitud

Tasca

Desenvolupament

NOTA
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