
 

 

Formació Professional per a l’Ocupació 1er Semestre 2021 
 

CdT Gandia 

 Cursos amb Certificat de Professionalitat 
Cursos dirigits preferentment a persones en situació de 

desocupació. 
 

Operacions bàsiques de cuina. (HOTR0108) 350h. 
Dates: Del 15 de març al 18 de juny de 2021. 

Horari: De dilluns a dijous de 9 a 15h;  divendres de 9 a 14h. 

Data selecció: 2 de març a les 9:30h. 
 

Operacions bàsiques de restaurant i bar. (HOTR0208) 290h. 
Dates: Del 29 de març al 17 de juny de 2021. 

Horari: Dilluns i divendres de 9 a 14h; dimarts, dimecres i 

dijous de 9 a 15h. 

Data selecció: 4 de març a les 9:30h. 
 

Formació Complementària 
 

Formació bàsica  en higiene alimentària, manipulació 

d'aliments i gestió d'al·lergògens. 5h, 15:30 a 20:30h. 

24 febrer, 28 abril 2021. (Per a desocupats) 
  

Taller d'emprenedoria i nous valors empresarials turístics. 

20h, De dilluns a dijous  de 9:00 a 14:00h. 

1a edició: del 8 a l'11 de març. 2ª ed. del 22 al 25 de març. 

(Per a desocupats) 
 

Reciclatge  en higiene alimentària, manipulació d'aliments i 

gestió d'al·lergògens. 5h, 15.30 a 20:30h. 

24 març 2021 de 16 a 20h. (Per a professionals en actiu) 
 

 

Formació Online 
Cursos dirigits preferentment a professionals en actiu 

del sector turístic. 
 

Rebosteria especial de Setmana Santa. 
Del 8 al 10 de març 2021 de 16:30 a 19:30h. 
 

Postres individuals de Km 0. 
Del 19 al 21 d'abril 2021 de 16:30 a 19:30h. 
 

Pastissos per al café: gourmandises i petit fours. 
Del 24 al 26 de maig 2021 de 16:30 a 19:30h. 
 

Formació presencial 
Cursos dirigits preferentment a professionals en actiu 

del sector turístic. 
 

Reactivació de restaurants i bars en l'era del Covid19. 
1 i 2 de març 2021 de 9:30 a 12:30h. 
 

Gestió del celler del restaurant. 
8 i 9 de març 2021 de 9:30 a 12:30h. 
 

Texturizants en cuina pastisseria. 
29 i 30 de març 2021 de 9:30 a 12:30h. 
 

Gestió del restaurant. 
19 i 20 d'abril 2021 de 9:30 a 12:30h. 

 
La tècnica de l'arròs i aplicacions noves. 
3 i 4 de maig 2021 de 9:30 a 12:30h. 

 

CdT Gandia 
Camí de l’Alqueria del Duc, s/n 

46730 Grau de Gandia 

Tel: 962845858 / e-mail: cdt_gandia@gva.es 
 

REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1. Les sol·licituds hauran de formalitzar-se telemàticament a través de la “Zona Privada” de www.cdt.gva.es  o a través de la 

nostra APP, adjuntant: DNI o NIE + Justificant d'Empresa del sector Turisme (nòmina o rebut d'autònom recent) o DARDE (persones en situació de 

desocupació). 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 tal 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, email o 

per telèfon. La preinscripció a un curs no suposa la seua 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. Si no justifica la no assistència al curs, no podrà fer un altre en el semestre. 8. - 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. 


