
 

 

 

 

 

Formació Professional per a l’Ocupació Gener – Març 2020 

Cursos dirigits a persones en desocupació 

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

RESTAURACIÓ 

Perfeccionament de cuiners/es: expert/a en 

arrossos 

80 h. – del 3 al 28 de febrer, de 9.30 a 13.30 h.  

Perfeccionament de cuiners/es: escabetxos, 

salmorres, confitats i fermentats per a 

restaurants 

20 h. – del 17 al 21 de febrer, de 9.30 a 13.30 h. 

Perfeccionament de cambrers/es: servici de 

esdeveniments en restaurant 

90 h. – del 24 de febrer al 18 de març, de 9.00 a 14.00 h. 

Perfeccionament de rebosters/es: coques, pizzes, 

empanades i pans de restaurant 

60 h. – del 24 de febrer al 12 de març, de dilluns a dijous, de 9.00 a 

14.00 h. 

Perfeccionament de cuiners/es: preparació de 

buffets 

20 h. – del 9 al 13 de març, de 9.30 a 13.30 h. 

Perfeccionament de rebosters/es: tortades ¡ 

semifreds 

60 h. – del 16 de març al 6 d’abril, de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 h.  

Perfeccionament de cambrers/es: servici de vins i 

caves 

20 h. – del 30 de març al 3 d’abril, de 9.30 a 13.30 h. 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Gestió administrativa en empreses 

turístiques: Facturació 

25 h. – del 24 al 28 de febrer, de 9.00 a 14.00 h.  

Gestió administrativa en empreses 

turístiques: Nòmines 

50 h. – del 2 al 13 de març, de 9.00 a 14.00 h. 

Comunicació per a colectius especials de 

animació: llengua de signes 

25 h. – del 9 al 13 de març, de 9.00 a 14.00 h. 

Formació bàsica en higiene alimentària, 

manipulació d’aliments i gestió d’al.lèrgens 

1ª ed.: 5 h. - 17 de febrer, de 15.00 a 20.00 h. (* Este curs s’impartix 

en el municipi de La Nucia) 

2ª ed.: 5 h. - 11 de març, de 9.00 a 14.00 h.  

ALLOTJAMENT 

Tècniques de neteja d’allotjaments turístics 

80 h. – del 9 de març al 7 d’abril, de 9.30 a 13.30 h. 

 

* Per a tots els cursos de perfeccionament de cuiners/es, cambrers/es i rebosters/es es requerixen coneixements 

o experiència previa i formació en manipulació d'aliments.   
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