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Cursos de Formació Professional per a l'Ocupació.

Dirigits a persones en desocupació.

Formació gratuïta cofinançada pel Fons Social Europeu.

CURSOS AMB CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (HOTR0208)
Dates: Del 04 de març a l'1 de juliol de 2019, de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:30 h. 
Límit d'inscripció: Fins el 25 de febrer de 2019. Prova de selecció: 25 de febrer de 2019 a les 
09:30h.

CURSOS AMB CERTIFICAT PROPI

FORMACIÓ BÀSICA EN HIGIENE ALIMENTARIA i MANIPULACIÓ D'ALIMENTS. 5h
Dates: 14 febrer, 07 març, 04 abril, 09 maig de 15:30 a 20:30h // 06 juny de 08:30 a 13:30h

CUINA TRADICIONAL VALENCIANA. 60h
Dates: Del 25 de febrer al 12 de març de 2019, de dilluns a dijous, de 09 a 14h. 
Límit d'inscripció: Fins el 22 de febrer de 2019.

BUFFET: RODES DE MENUS VARIATS I EQUILIBRATS. 40h
Dates: Del 25 de febrer al 12 de març de 2019, de dilluns a dijous, de 16 a 20h. 
Límit d'inscripció: Fins el 22 de febrer de 2019.

INICIACIÓ A LA SUMILLERIA. 48h
Dates: Del 25 de març a l'11 d'abril de 2019, de dilluns a divendres, de 9 a 14h. 
Límit d'inscripció: Fins el 22 de març de 2019.

TALLER D'EMPRENDEDURISME I NOUS VALORS EMPRESARIALS DEL TURISME. 20h
Dates: Del 25 al 28 de març de 2019, de dilluns a dijous, de 15:30 a 20:30h.

CUINER ARROCER. 100h
Dates: Del 06 al 31 de maig de 2019, de dilluns a divendres, de 09 a 14h. 
Límit d'inscripció: Fins el 03 de maig de 2019.   

COCTELERIA ESTIVAL. 60h
Dates: Del 03 al 21 juny de 2019, de dilluns a divendres, de 9 a 13h.
Límit d'inscripció: Fins el 01 de juny de 2019.

REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Les sol.licituds s'hauran de formalitzar telemàticament a través de la nostra APP, i adjuntar els arxius del D.N.I. o N.I.E., i el document de
demanda d'ocupació DARDE, (tots ells en vigor). 2.- El curs es podrà anular, si no es completa el número de places establertes. 3.- Les places són limitades. Les dates
horaris del curs poden sofrir variacions. En tal cas es comunicarà via correu electrònic, a tots els inscrits. 4.- Els criteris específics d'admissió de participants i proves de
sel.lecció es poden consultar a –www.cdt.gva.es-. 5.- Els participants hauran de comprovar que han sigut admesos a un curs 3 dies abans del seu inici, via web,
correu-e o per telèfon. La preinscripció a un curs no suposa las seua admissió. 6.- Per a rebre el diploma del curs, s'haurà de tindre una assistència mínima del 75% y
superar les proves que demostren l'aprofitament del curs. La matrícula és gratuïta i està cofinançada pel Fons Social Europeo i la Generalitat Valenciana. 7.- Si no
justifica la no assistència al curs, no podrà fer-ne un altre en el semestre. 8.- Per a poder ser SELECCIONAT als cursos cal contestar el mail de PRESELECCIONAT. 

CdT Gandia. Camí de l'Alqueria del Duc s/n.  Grau de Gandia 46730

Telf.962845858 Fax: 962844805

Correu-e: cdt_gandia@gva.es   www.cdt.gva.es
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