
 

Formació Professional per a l’Ocupació – CdT Benidorm  
Cursos dirigits a persones en desocupació – Gener/Març 2019 

Formació gratuïta, cofinançada pel Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana 

RESTAURACIÓ 
Operacions bàsiques de Restaurant i Bar – Ajudant de cambrer/a 
(Certificat de Professionalitat HOTR0208 Nivell 1) 
290 h. – del 19 de febrer al 17 de maig, dimarts i divendres de 9:00 a 14:00 h., dimecres i dijous de 9:00 a 16:30 h., y 80 h. 
de pràctiques (PNL) segons horari d’empresa colaboradora. Prova de selecció: 7 de febrer, a les 10:00 h. 

Operacions bàsiques de Cuina – Ajudant de cuina 
(Certificat de Professionalitat HOTR0108 Nivell 1) 
350 h. – del 12 de març al 7 de juny, dilluns, dimarts i divendres de 9:00 a 14:00 h., dimecres i dijous de 9:00 a 16:30 h., 
y 80 h. de pràctiques (PNL) segons horari d’empresa colaboradora. Prova de selecció: 28 de febrer, a las 10:00 h. 

Cuina amb peixos 
28 h. – del 25 de febrer al 5 de març, de 9.30 a 13.30 h. 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Llengua de signes nivell bàsic 
20 h. – del 11 al 15 de febrer, de 9.30 a 13.30 h. 

Llengua de signes nivell mitjà 
20 h. – del 18 al 22 de febrer, de 9.30 a 13.30 h. 

Formació bàsica en higiene alimentària, manipulació 
d’aliments i gestió d’al·lèrgens 
1ª ed.: 5 h. - 14 de febrer, de 9.00 a 14.00 h. 
2ª ed.: 5 h. - 18 de febrer, de 15.00 a 20.00 h. (Lloc d’impartició: La Nucia) 
3ª ed.: 5 h. - 21 de març, de 9.00 a 14.00 h. 

Taller d’empreniment i nous valors empresarials del turisme 
(Operacions bàsiques de restaurant i bar) 
20 h. –25 de febrer, 4, 11 i 25 de març, de 9.00 a 14.00 h.  

ALLOTJAMENT 
Animació en allotjaments turístics 
90 h. – del 4 de febrer al 28 de març, de dilluns a dijous de 16.00 a 19.00 h. 
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