Formació Ocupacional per a l’ocupació 2º Semestre 2019
Dirigit a persones desocupades
Formació gratuïta cofinançada por el Fons Social Europeu

CdT Castelló SETEMBRE – DESEMBRE 2019
CUINA
Iniciació a la cuina
Del 4 de novembre al 19 de desembre: Dilluns i dijous
de 9 a 14 h. Dimarts i dimecres de 9.30 a 16 h. (150 h.)
Iniciació a la rebosteria
Del 19 de novembre al 19 de desembre, de 9 a 14 h.
(90 h.)

FORMACIÓ BÀSICA EN HIGIENE ALIMENTÀRIA,
MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
I GESTIÓ
D’AL·LERGÒGENS.
Totes les edicions: de 9 a 14 h (5 h.)
Castelló

Dimarts 1 d’octubre

La Vall d’Uixó

Dimecres 2 d’octubre

SERVEI / SALA

Onda

Dilluns 7 d’octubre

Cambrer/a iniciació
Del 16 d’octubre al 22 de novembre: Dilluns, dijous i
divendres, de 9 a 14 h. Dimarts i dimecres, de 10.30 a
16.30 h. (150 h.)

Benicarló

Dimarts 8 d’octubre

Castelló

Dijous 17 d’octubre

Castelló

Dimarts 5 de novembre

Perfeccionament de sala
Del 27 de novembre al 20 de desembre: Dilluns, dijous
i divendres, de 9 a 14 h. Dimarts i dimecres, de 10.30 a
16.30 h. (90 h.)

La Vall d’Uixó

Dimecres 6 de novembre

Benicarló

Dimecres 20 de novembre

Castelló

Dijous 21 de novembre

Onda

Dimarts 26 de novembre

Vinaròs

Dimecres 27 de novembre

Castelló

Dimarts 3 de desembre

ALLOTJAMENT
Cambrer/a de pisos (Orpesa)
Del 21 d’octubre al 14 de novembre: Dilluns a
divendres, de 9 a 14 h. (90 h.)

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

La Vall d’Uixó

Dimecres 11 de desembre

Animació turística adreçada a la 3ª edat (Onda)
De l’11 al 14 de novembre: Dilluns a dijous de 9 a 14 h.
(20 h.)

Castelló

Dimecres 18 de desembre

Taller d’emprenedoria i nous valors empresarials en
turisme
Del 17 al 20 de desembre de 9 a 14 h. (20 h.)

CdT Castellón C/Astrònom Pierre Mechain, 2 – 12100
Grau de Castelló
T: 964 73 98 00 F: 964 73 98 01 correu-e:
cdt_castellon@gva.es www.cdt.gva.es

REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Les sol·licituds hauran de formalitzar-se telemàticament a través de la APP “CdT Centros de Turismo” o a través de la secretaria virtual – www.cdt.gva.es -, adjuntant els
arxius del D.N.I. o N.I.E., el document de demanda d'ocupació DARDE o DARDE Millora d'Ocupació (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 aquest cas es comunicaran via correu electrònic, a tots els inscrits. 4.- Els criteris específics d'admissió de participants i
proves de selecció es poden consultar en 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 electrònic o per telèfon.
La preinscripció a un curs no suposa l’ admissió a aquest. 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 d'aquest.
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 es justifica la no assistència al
curs, no es podrà fer un altre en el semestre. 9.- Per a poder ser SELECCIONAT en els cursos ha de contestar el mail de PRESELECCIONAT.

