
                     

 

 

 

Cursos de Formació Professional per a l'Ocupació 
Formació gratuïta cofinançada pel Fons Social Europeu 
Cursos dirigits a persones en situació de desocupació  

de la Comunitat Valenciana 
 

CdT Interior d´Alacant 
 

GENER / JULIOL 2019 

Cuina/Rebostería: 
 

AUXILIAR DE CUINA, 100 hores, (Ibi) 
Dilluns 3 de juny al divendres 5 de juliol, 09.00 a 13.00 hores, (de dilluns a divendres)  
Prova de selecció el dimarts 28 de maig, 10.30 hores. 
 

Sala: 
 

AJUDANT DE CAMBRER 90 hores  
Dilluns 25 de març al dimecres 17 d'abril, 09.00 a 14.00 hores, (de dilluns a divendres), (Biar) 
Prova de selección  l'11 de març 10.30 hores. 
 

Dijous 25 d'abril al dijous 23 de maig, 09.00 a 13.00 hores, (de dilluns a divendres), (Xixona) 
Prova de selecció el 16 d'abril 10.30 hores. 
 
Dijous 13 de juny al dimecres 10 de juliol, 09.00 a 13.00 hores, (de dilluns a divendres), (Elx) 
Prova de selecció l'11 de juny 10.30 hores.     

 

Formació Complementària: 
 

AUXILIAR DE VISITES EN CELLERS, 100 hores  
Dilluns 6 al divendres 31 de maig, 09.00 a 14.00 hores, (de dilluns a divendres), (Salines) 
Prova de selecció el 26 d'abril, 10.30 hores. 
 
Dijous 6 de juny al dimecres 3 de juliol, 09.00 a 14.00 hores, (de dilluns a divendres), (El Pinós) 
Prova de selecció el 30 de maig, 10.30 hores. 

 

Seguretat i Higiene Alimentària: 
 

FORMACIÓ BÀSICA EN MANIPULACIÓ D'ALIMENTS I GESTIÓ D'AL·LERGÒGENS, 5 hores 
Dijous  28 de febrer, 09.00 a 14.00 hores, (Busot) 
Divendres15 de  març, 09.00 a 14.00 hores, (Santa Pola) 
Dijous 21 de març, 09.00 a 14.00 hores, (Elda) 
Dijous 28  de març, 09.00 a 14.00 hores, (Petrer) 
Divendres 10  de maig, 09.00 a 14.00 hores, (Elx) 
 

 

REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través app “Centres de Turisme” o bé en  www.cdt.gva,es, entrant en SECRETÀRIA 
VIRTUAL per a emplenar les seues dades i adjuntar  el D.N.I. o N.I.E., el document de demanda d'ocupació DARDE, (tots ells en vigor) . 2.- El curs es podrà 
anul·lar, si no es completa el nombre de places establides. 3.- Les places són limitades. Les dates i horaris del curs poden patir variacions. En este cas es 
comunicaran via correu electrònic, a tots els inscriptos. 4.- Els criteris específics d'admissió de participants i proves de selecció es poden consultar en la app mòbil 
o en  www.cdt..gva.es 5.- Els participants hauran de comprovar que han sigut admesos a un curs abans del seu inici, via web, correu-e o per telèfon. La 
preinscripció a un curs no suposa la seua admissió al mateix. 6.- Per a rebre el diploma del curs, s'haurà de tindre una assistència mínima del 75 % i superar les 
proves que demostren l'aprofitament del mateix. La matrícula és gratuïta i està cofinançada pel Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana. 7.- En cas de no 
arribar al mínim d'admesos es cancel·larà el curs. 8.- Si no justifica la no assistència al curs, no podrà fer un altre en el semestre. 9.- Per a poder ser 
SELECCIONAT en els cursos ha de contestar el mail de PRESELECCIONAT 

 

 

 

 

 


