
REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Les sol·licituds hauran de formalitzar-se telemàticament a través de la APP “CdT Centros de Turismo” o al web  www.cdt.gva.es,  adjuntant còpia D.N.I. o N.I.E. (en vigor) i 

nòmina/pagament d'autònoms/certificat d'empresa/vida laboral, on es veja personal fix-discontinu, amb vigència de tres mesos. 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 finançada per 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/Da és imprescindible que el participant marque que li interessa el curs en la seua zona privada de la web, una vegada 

estiga PRESELECCIONAT/ADA. 

 

 

 

 

  Formació Professional per a l’ocupació 1er. Semestre 2021 
  Dirigit a persones en actiu del sector turístic. 

CdT Castelló  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ ON-LINE 

Gestió de Google ADS i Google Analitycs (Nivell avançat)   

Del 22 al 25 de febrer, de 10 a 12 h. (8 h.) 

 

Aplicacions tecnològiques per a DTI   

Dimarts 2 i dijous 4 de març, de 17 a 19.30 h. (5 h.) 

 

Gestió de Delivery i Take Away per a restaurants   

Del 22 de març al 22 d'abril (50 h.) 

 

Tècniques de venda per a agències de viatges   

Del 22 al 25 de març, de 10 a 12 h. (8 h.) 

 

Optimització d'estratègies d'E-mail màrqueting   

Del 12 al 15 d'abril, de 10 a 12 h. (8 h.) 

 

Test DISC aplicat a RH  

Dimarts 13 i dimecres 14 d'abril, de 10 a 12 h. (4 h.) 

 

Llenguatge de signes   

Del  12 d'abril al 12 de maig, Dilluns i dimecres,                    

de 10 a 12 h. (20 h.) 

 

Eines i actuacions bàsiques en el departament de pisos   

Dilluns 26 i dimarts 27 d'abril, de 10 a 12 h. (4 h.) 

 

Creació de producte turístic per a agències de viatges   

Del 3 al 6 de maig, de 10 a 12 h. (8 h.) 

 

Confiança i motivació de l'equip   

Dimarts 4 i dimecres 5 de maig, de 10 a 12 h. (4 h.) 

 

Gestió de reclamacions i fidelització de clients   

Del 10 al 13 de maig, de 10 a 12 h. (8 h.) 

 

Disseny de fullets o cartells amb CANVA   

Del 10 al 13 de maig, de 10 a 12 h. (8 h.) 

 

Mètodes i productes de neteja   

Dilluns 17 i dimarts 18 de maig, de 10 a 12 h. (4 h.) 

 

Facebook ADS (Analitzar campanyes de xarxes socials) - 

Nivell avançat   

Del 24 al 27 de maig, de 10 a 12 h. (8 h.) 

 

Tracte al client invident en visites guiades o museístiques   

Del 31 de maig al 3 de juny, de 10 a 12 h. (8 h.) 

 



REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Les sol·licituds hauran de formalitzar-se telemàticament a través de la APP “CdT Centros de Turismo” o al web  www.cdt.gva.es,  adjuntant còpia D.N.I. o N.I.E. (en vigor) i 

nòmina/pagament d'autònoms/certificat d'empresa/vida laboral, on es veja personal fix-discontinu, amb vigència de tres mesos. 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 finançada per 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/Da és imprescindible que el participant marque que li interessa el curs en la seua zona privada de la web, una vegada 

estiga PRESELECCIONAT/ADA. 

  

 

 

 

 

  Formació Professional per a l’ocupació 1er. Semestre 2021 
  Dirigit a persones en actiu del sector turístic. 

CdT Castelló  
 FORMACIÓ PRESENCIAL 

CUINA / REBOSTERIA  

Receptes i utilitats de la tòfona de Castelló (Alcalà-

Alcossebre)  

Dilluns 1 de març, de 9 a 14 i de 15.30 a 18.30 h. (8 h.) 

El brioix: una alternativa dolça i salada  

Dilluns 22 i dimarts 23 de març, de 9 a 13 h. (8 h.) 

La carxofa: ús i aplicacions (Alcalà-Alcossebre)  

Dilluns 12 d'abril, de 9 a 14 i de 15.30 a 18.30 h. (8 h.) 

Pans especials: cereals, ségol espelta, quinoa…  

Dilluns 26 i dimarts 27 d'abril, de 9 a 13 h. (8 h.) 

Arrossos secs i melosos innovadors (Alcalà-Alcossebre)  

Dilluns 10 de maig, de 9 a 14 i de 15.30 a 18.30 h. (8 h.) 

El gelat artesà  

Dilluns 24 i dimarts 25 de maig, de 9 a 13 h. (8 h.) 

 

SERVEI / SALA   

Sumillería II   

De l'1 de març al 9 d'abril, Dilluns, dimecres i divendres, de 

9 a 12 h. (Excepte últim dia de 9 a 13 h.) (40 h.) 

Iniciació a la cocteleria (Navajas)  

Dimarts 2 de març, de 9.30 a 14 i de 15.30 a 19  h. ( 8 h.) 

El món de les Ginebres  

Dilluns 29 de març, de 9 a 14 h. (5 h.) 

Vins: Gestió, compra i venda en sala  

Del 12 d'abril al 17 de maig, Dilluns, dimecres i divendres, 

de 9 a 12 h. Excepte últim dia de 9 a 11 h. (50 h.) 

Maridatge amb còctels  

Dilluns 19 d'abril, de 9 a 14 h. (5 h.) 

El món del vermut  

Dilluns 17 de maig, de 9 a 14 h. (5 h.) 

 

ALLOTJAMENT  

Ergonomia per a cambreres de pis  

Divendres 26 de març, de 9 a 13 h. (4 h.) 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Màrqueting en Turisme Actiu -  Creació de producte  

Del 22 al 25 de març, de 10 a 14 h. (16 h.) 

Conducció de grups per cavitats de baixa dificulteu – 

Interpretació Geològica  

Del 17 al 20 de maig, de 10 a 14 h. (16 h.) 

Les dates previstes dels cursos podran veure's 

alterades segons l'evolució de la pandèmia 

COVID-19 



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 web www.cdt.gva.es autoritzant a consultar les seues 

dades identificatives, o en cas contrari adjuntar NIF/NIE, DARDE, DARDE Millora d'Ocupació o NÓMINA (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 en la seua ZONA PRIVADA que han sigut admesos al curs.  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/ADA, és imprescindible que el participant marque que li interessa el curs en la seua zona privada de la web, una vegada estiga 

PRESELECCIONAT/ADA 

 

 

 

 

 

  Formació Profesional per a l’ocupació 1er. Semestre 2021 
  Dirigit a persones desocupades. 

  Formació gratuïta cofinançada pel Fons Social Europeu. 

CdT Castelló   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ PRESENCIAL 

 

CUINA 
Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar (290 h.) 

CERTIFICAT  PROFESSIONALITAT HOTR0208  

Del 1 de març al 31 de maig. De dilluns a divendres,            

de 9:30 a 15 h. (excepte dimecres, de 9:30 a 16 h.)  

 

Operacions Bàsiques de Cuina (350 h.)                   
CERTIFICAT PROFESSIONALITAT HOTR0108 

Del 1 de març al 21 de juny. De dilluns a divendres, de 8:30  

a 13:30 h. (excepte dimecres de 8:30 a 14:30 h.) 

 

Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar (290 h.) 

CERTIFICAT  PROFESSIONALITAT HOTR0208  

Del 3 de maig al 21 de juliol. Dilluns, dijous i divendres,            

de 9:30 a 15 h. (Dimarts i dimecres, de 9:30 a 16 h.)  

 
 

ALLOTJAMENT 
Cambrer/a de pisos (Orpesa) (90 h.) 

Del  22 de febrer al 17 de març, de dilluns a divendres,        
de 9 a 14 h.  

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

Salvament aquàtic per a piscines comunitàries i d'hotels 
(Peníscola) (120 h.) 

Del 27 d'abril al 28 de maig, De dilluns a divendres,                  
de 9 a 14 h.  

 

FORMACIÓ BÀSICA EN HIGIENE ALIMENTÀRIA, 
MANIPULACIÓ D'ALIMENTS   I GESTIÓ 
D’AL·LERGÒGENS.    

Totes les edicions en CdT Castelló, de 9 a 14 h. (5 h.) 

Dijous 4 de març 

Dijous 25 de març 

Dijous 22 d'abril  

Dijous 20 de maig 

Dijous 17 de juny 

 

Les dates previstes dels cursos podran veure's 

alterades segons l'evolució de la pandèmia 

COVID-19 

CdT Castelló C/Astrònom Pierre Mechain, 2  
 12100 Grau de Castelló  

T: 964 73 98 00  correu-e: cdt_castellon@gva.es  
www.cdt.gva.es  


