
  
 
 

   
 

 

 

 

 

  



  
 
 

   
 

MAPA OCUPACIÓ Cambrer/a servei càtering 
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Família Serveis de neteja 
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1. Descripció del lloc de treball 

És el professional que s'ocupa de la preparació, muntatge i recollida dels materials i utensilis 

necessaris per proporcionar un servei de càtering. Aquest professional també pot fer les 

funcions de cambrer en la preparació i servei d'àpats i begudes als diferents establiments 

d'hostaleria. Les funcions específiques depenen del tipus d'establiment on treballi 

(restaurant, bar, cafeteria...) i de la seva vinculació al servei de barra o de menjador. 

 

2. Formació 
Formació reglada 

 Valorable Certificat d’estudis primaris, a poder ser Certificat ESO. 

 Valorable Certificat de Professionalitat de la família Hosteleria i Turisme: operacions 
bàsiques de restaurant i bar Nivell 1.  

 Valorable Certificat de Professionalitat de la família Hosteleria i Turisme: operacions 
bàsiques de càtering Nivell 1. 

Formació complementària 

 Formació bàsica en riscos laborals, es realitza a la mateixa empresa. 

 Formació en manipulació d’aliments 

 Valorable formació en atenció al client. 

 Valorable formació en seguretat i higiene en el treball. 

Interessos de l’empresa 

 Experiència en ocupacions similars o relacionades amb el sector mínim 3 mesos. 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

3. Tasques i funcions 

SUPORT A CUINA 
 Executa les tasques de neteja de les diferents àrees de la cuina (plaques de cocció, fogons, 

forns, maquinària, electrodomèstics...). 

 S'encarrega de la neteja dels estris i el parament de cuina. 

 Renta, talla i pela fruites, verdures i hortalisses crues. 

 Dóna suport a la cuina en activitats senzilles, segons les necessitats del servei. 

 Transporta i emmagatzema les matèries primeres i els materials utilitzats a la cuina i al rebost. 

 S'ocupa de desembarassar i ordenar la cuina. 

 Classifica i llença les deixalles. 

 Controla la caducitat del menjar emmagatzemat a les càmeres i al rebost. 

 S’encarrega d’ etiquetar i preparar els aliments per congelar-los, si li demanen. 

 Realitza les funcions de rentaplats. 

 Ordena i condiciona el magatzem i desa tots els estris i materials utilitzats. 

 

SERVEI EN SALA 

 S'encarrega de la preparació de l'àrea de servei i de treball, tot organitzant la distribució de 
les taules, cadires, els taulells, del bufet i de la sala menjador. 

 Comprova el correcte estat del material del càtering i del servei de taula (coberteries, 
vaixelles, cristalleries, roba de taula, etc.). 

 Considera el nombre de comensals i s'assegura de l'existència del material suficient per 
prestar el servei, si cal més material, ho demana a la persona responsable del servei. 

 S'encarrega de la preparació de l'esquelet de les taules, les vesteix, col·loca les cadires  i 
distribueix correctament el servei. 

 Controla que la preparació reuneixi les condicions exigides i els requeriments de presentació 
i protocol sol·licitats. 

 S'ocupa de reposar les peces que calgui de cristalleria, vaixella, coberteria i llenceria a fi que 
els mostradors sempre disposin del parament necessari. 

 S'encarrega de la distribució dels plats que arriben preparats i de la preparació de serveis 
tipus bufet. 

 S'encarrega de subministrar i retirar (plats, copes, etc.) mentre es proporciona el servei de 
càtering. 

 S'ocupa de la recollida del material i la neteja un cop acabat el servei. 

 Realitza un inventari del material per comprovar que s'ha recollit tot, en el qual especifica les 
peces trencades o malmeses. 

 Col·labora en el muntatge i distribució de coberts en els serveis destinats a restauració en 
ruta. 

 En tot moment, posa en pràctica les mesures de manteniment i de seguretat segons les 
indicacions establertes per l’empresa. 

 



  
 
 

   
 

4. Competències del lloc de treball: Cambrer/a servei càtering 
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 
Orientació al client Es preocupa pel client/a Saber avançar-se a les necessitats del client 

Orientació al client implica un desig d'ajudar o 
servir als clients/es, de satisfer les seves 
necessitats. Significa centrar-se en descobrir o 
satisfer les necessitats dels clients/es.  

 Es responsabilitza personalment d'esmenar els 
problemes del client/a. 

 Resol els problemes amb rapidesa i sense 
presentar excuses. 

 Manté una actitud de total disponibilitat amb el 
client, especialment quan aquest travessa 
períodes difícils (per exemple: ofereix el seu 
telèfon particular al client, li indica com 
localitzar-lo o li dedica temps extra). 

 Fa més del que normalment el client/a espera. 

 Està pendent dels clients i ajudar-los quan 
calgui. 

 Saber tractar els clients, sent atent/a i amable, 
si demanen algun menjar que s’hagi acabat, 
comprovarà que no hi hagin més existències i si 
és així, l’assessorarà amb altres menjars. 

 Mostrar una imatge personal adequada. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Preocupació per l’ordre i la qualitat Comprova el seu propi treball 
Mantenir un estàndard alt sobre tot en el servei 

de bar i/o càtering 

Preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix 
en la preocupació contínua per reduir la incertesa 
del medi que ens envolta. S'expressa en formes 
com el seguiment i la revisió del treball i la 
informació, i en la insistència en la claredat dels 
rols i funcions assignades. 

 Repassa i comprova l'exactitud de la informació 
o el treball. 

 Comprova i repassa la seva feina per assegurar-
se que no té errors. 

 És detallista i treballa amb rigor perquè el 
resultat sigui de qualitat i fiable. 

 Comprova la qualitat i l'exactitud de la seva 
feina. 

 Tenir la cuina en el nivell d’higiene que 
requereix la normativa. 

 Tenir la superfície de treball ordenada i ser 
capaç de deixar-la neta amb rapidesa.  

 Cuidar la presentació dels plats a les neveres i 
en el bufet, ha de donar percepció d’ordre i 
higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Flexibilitat i gestió del canvi Aplica les normes amb flexibilitat i adapta el seu 
comportament 

Ser flexible amb els horaris i les tasques que 
s’han de realitzar segons les necessitats del 

servei 

Flexibilitat i gestió del canvi és l'habilitat 
d'adaptar-se i treballar eficaçment en diferents i 
variades situacions i amb persones o grups 
diversos. Suposa entendre i valorar postures o 
punts de vista diferents o bé adaptar el propi 
enfocament a mesura que la situació ho 
requereixi. També canviar o acceptar sense 
problemes els canvis en la pròpia organització o 
en les responsabilitats del lloc de treball. 

 Sap cedir en els seus propis plantejaments i 
objectius inicials quan la situació ho requereix, 
adaptant els procediments. 

 Reacciona amb flexibilitat i adaptant-se davant 
"imprevistos" i obstacles que poden arribar a 
canviar significativament la seva feina. 

 Adapta el seu comportament a les diferents 
situacions o circumstàncies de la seva feina 
(canvis en els productes, organització, etc.). Ex.: 
És flexible davant un canvi d'horari o davant una 
necessitat de quedar-se més temps a la feina 
per acabar una tasca. 

 Pot arribar a treballar en diferents projectes 
alhora i mostra facilitat per treballar en els 
diferents projectes de manera simultània. 

 Adapta el seu comportament a les diferents 
persones i interlocutors/es (clients/es 
companys/es, etc.). 

 Ser flexible amb els horaris tenint en compte 

que en restauració les hores de finalització dels 

serveis varien d’un dia a un altre. No mirar 

l’hora per plegar al minut. 

 Canviar constantment i amb rapidesa de tasca, 

per exemple, netejar i ordenar la sala del 

menjador i després preguntar si cal donar 

suport a la cuina. 

 Acceptar els consells i aprendre a fer les tasques 

d’una altra forma, potser la més convenient 

segons cada establiment. 



  
 
 

   
 

5. Entrevista de selecció 

 Entrevista per competències: Cambrer/a càtering 1 molt malament/5 molt bé 
O

R
IE

N
TA

C
IÓ

 C
LI

EN
T 

Què entens per donar una bona qualitat d’atenció al client? 

Què creus que és imprescindible? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu una situació on donessis, segons el teu punt de vista, 

un bon servei al client. Per què creus que vas donar un bon 

servei? Com va reaccionar el client? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Què valoraven els teus clients de la teva atenció? Què creus 

que et diferencia d’altres treballadors? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

O
R

D
R

E 

Creus que ets una persona que es preocupa pels detalls? 

Explica alguna situació d’exemple. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Hi ha persones que tot i ser ordenades en la seva feina no 

ho són a casa, és el teu cas? Per què creus que es dóna 

aquesta situació? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

FL
EX

IB
IL

IT
A

T 

Has hagut de fer-te càrrec alguna vegada d’una tasca que 

no era l’habitual en el teu lloc de treball? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

Com reacciones quan ja tens quelcom plantejat i una 

circumstància imprevista t’obliga a canviar el que has 

planejat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

Descriu una situació en què hagis hagut de canviar la teva 

forma de treballar. Què vas fer? Com et vas sentir? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

Com reacciones quan tenint un treball planificat, un 

superior, client o un altre integrant de l’empresa ha canviat 

les ordres de treball? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Explica una situació professional on hagis demostrat tenir 

iniciativa i una altre on no l’hagis posat en marxa. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

 



  
 
 

   
 

Seguiment desenvolupament 
competencial 

Cambrer/a servei càtering 
Nom treballador/a Data 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
 A

L 
C

LI
EN

T 

Respon a les preguntes, queixes o problemes que el client/a li planteja i el/la manté informat/da sobre l'avenç dels 
seus projectes (però no investiga sobre els problemes subjacents del client/a). Manté una comunicació permanent 
amb el client/a per conèixer les seves necessitats i el seu nivell de satisfacció. Ofereix al client/a informació útil. 
Dóna servei al client de forma cordial. 

   

Es responsabilitza personalment d'esmenar els problemes del client/a. Resol els problemes amb rapidesa i sense 
presentar excuses. Manté una actitud de total disponibilitat amb el client, especialment quan aquest travessa 
períodes difícils (per exemple: ofereix el seu telèfon particular al client, li indica com localitzar-lo o li dedica temps 
extra). Fa més del que normalment el client/a espera. 

   

Coneix el negoci del client/a i/o busca informació sobre les seves veritables necessitats anant més enllà de les 
inicialment expressades. Adequa els productes o serveis disponibles a aquestes necessitats. S'anticipa a les 
necessitats del client/a. Assessora i dóna les alternatives al client/a que millor s'adapten a les seves necessitats. 

   

Treballa amb una perspectiva de llarg termini a l'hora de resoldre els problemes del client/a. Si és necessari 
sacrifica "l’avui pel demà". Actua com a conseller/a de confiança, involucrant-se en el procés de presa de decisions. 
Té opinió pròpia sobre les necessitats, problemes i oportunitats d'un client/a i sobre la viabilitat de les solucions. 
Actua segons aquesta opinió (per exemple: recomana nous i diferents enfocaments diferents als sol·licitats pel 
client/a). 

   

 

 



  
 
 

   
 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 
O

R
D

R
E 

I Q
U

A
LI

TA
T Mostra preocupació per l’ordre i la higiene del lloc de treball i la bona definició dels procediments a seguir en el 

procés productiu. 

   

Comprova el seu propi treball abans d’entregar-lo. Repassa la qualitat d’aquest de forma sistemàtica per tal 
d’acomplir els estàndards de qualitat. 

   

Realitza un seguiment del treball dels altres, vigila la qualitat de la feina dels altres per assegurar-se que es 
segueixen els processos establerts. Porta un registre de les activitats pròpies o dels altres. 

   

Realitza un seguiment de dades o projectes; vigila constantment el progrés d’un projecte respecte de les seves 
fases i terminis: realitza un seguiment de la informació amb la finalitat de detectar errors. 

   

 

 Nivells competencials 1ª revisió 2ª revisió 3ª revisió 

FL
EX

IV
IL

IT
A

T 
I C

A
N

V
I Accepta la necessitat se ser flexible, està disposat a canviar les pròpies idees davant una nova informació o 

vivència contrària. Comprèn els punts de vista dels altres. 

   

Aplica les normes amb flexibilitat, depenent de cada situació; és flexible en aplicar els procediments i els adapta 
per aconseguir els objectius globals de l’organització. 

   

Adapta el seu comportament, decideix què fer basant-se en la situació o la persona; accepta sense problemes els 
canvis en la pròpia organització o en les responsabilitats del lloc de treball. 

   

Adapta la seva estratègia, adequa el seu pla objectiu o projecte a les noves situacions de l’entorn. Realitza canvis 
petits o temporals en la seva feina per adaptar-se a les necessitats d’una situació específica. 

   

 


