
 

 

 

CURSOS AMB CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL  

 

- OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (CERTIFICACIÓ 
PROFESSIONAL HOTR0108) 

Data: Del 14 de setembre al 18 de desembre de 2020 

Horari: De dilluns a divendres, de 09.00 a 16.00h. 

Duració: 350 hores. 

Prova de selecció: Dimarts, 8 de setembre de 2020, a les 09.30h. 

 

- CUINA (CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL HOTR0408) 

Data: Del 13 d'octubre de 2020 al 8 de juny de 2021 

Horari: De dilluns a divendres, de 08.30 a 15.30h. 

Duració: 810 hores. 

Prova de selecció: Dimarts, 6 d'octubre de 2020, a les 09.30h. 

 

- OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR 
(CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL HOTR0208)  

Data: Del 21 de setembre al 18 de desembre de 2020 

Horari: De dilluns a divendres, de 09.00 a 16.00h. 

Duració: 290 hores. 

Prova de selecció: Dimecres, 16 de setembre de 2020, a les 09.30h. 

 

- SOMMELIERIA (CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL HOTR0209) 

Data: Del 21 d'octubre de 2020 al 4 de juny de 2021 

Horari: De dilluns a divendres, de 08.30 a 13.30h. 

Duració: 730 hores. 

Prova de selecció: Dimarts, 13 d'octubre de 2020, a les 09.30h. 

CURSOS AMB CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL 

 

- RECEPCIÓ EN ALLOTJAMENTS (CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL 
HOTA0308) 

Data: Del 26 d'octubre de 2020 al 6 de maig de 2021. 

Horari: De dilluns a divendres, de 09.30 a 14.00h. 

Duració: 630 hores. 

Prova de selecció: Dimecres, 14 d'octubre de 2020, a les 09.30h. 

 

- OPERACIONS BÀSIQUES DE PISOS EN ALLOTJAMENTS 
(CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL HOTA0108)  

 

Data: Del 6 d'octubre de 2020 al 1 de març de 2021 

Horari: De dilluns a divendres, de 09.30 a 13.30 h. 

Duració: 380 hores. 

Prova de selecció: Dimarts, 22 de setembre de 2020, a les 09.30h. 

 

CURSOS AMB TITULACIÓ PRÒPIA 

 

-FORMACIÓ BÀSICA EN HIGIENE ALIMENTÀRIA I GESTIÓ 
D’AL·LERGÒGENS. 

Duració: 5 hores.   

Horari: de 09.00 a 14.00h. 

Dates cursos: Dimarts, dia 27 d'octubre de 2020. 

                      Dimarts, dia 24 de novembre de 2020. 

 

 Programació 2º semestre de 2020           Formació ocupacional 
                                Centre de Turisme d’Alacant 

         Parc Muntanya Tossal-Rotonda del Castell de Sant Ferran (03005.Alacant) 

REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través de l’APP “Centres de turisme” descarregada en el seu mòbil o bé, en la web www.cdt.gva.es entrant en SECRETÀRIA VIRTUAL / 
INSCRIPCIÓ CURSOS PRESENCIALS per a emplenar les seues dades i  adjuntar el D.N.I. o  N.I.E. i DARDE amb data de renovació vigent. 2.- La preinscripció a un curs no suposa la seua admissió a aquest. És 
obligatori presentar-se i superar la prova de selecció del curs el dia indicat.  3.- Les places són limitades. Les dates i horaris del curs poden patir variacions. En tal cas es comunicaran via correu electrònic, a tots 
els inscrits, així com poden consultar-ho en la web o APP  4.- Els criteris específics d'admissió de participants i proves de selecció es poden consultar en www.cdt.gva.es    5.- Per a poder ser SELECCIONAT en 
els cursos ha de contestar el formulari del mail de PRESELECCIONAT que rebrà en el seu correu una vegada superada la prova de selecció. 6.- El curs es podrà anul·lar, si no es completa el nombre minim de places 
establides.  7.- Per a rebre el diploma del curs, s'haurà de tindre una assistència mínima del 75% i superar les proves que demostren l'aprofitament d'aquest. 8.- La matrícula és gratuïta i està cofinançada pel Fons 
Social Europeu i la Generalitat Valenciana.  


