
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. 
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FORMACIÓ PRESENCIAL 

CUINA / REBOSTERIA  

Delivery Healthy: plats sans fàcils de portar                   

Dilluns 27 de setembre, de 9 a 15 h. (6 h.) 

Cuina al buit                                                                                    

Dilluns 4 d’octubre, de 9 a 15 h. (6 h.) 

Preparació ràpida de tapes i muntadets per a locals sense 

cuina (Onda)                                                                              

Dilluns 4 d’octubre, de 9 a 14 i de 15:30 a 18:30 h. (6 h.) 

Aliments 5ª gamma: Técniques estabilització i 

ensamblatge per a restaurants (Navajas)                               

Dilluns 18 i dimarts 19 d’octubre, de 9 a 14 h. (10 h.) 

Pasta fresca, seca i farcida amb diferents salses          

Dilluns 18 d’octubre, de 9 a 15 h. (6 h.) 

Elaboració de tapes gourmet (Alcalà-Alcossebre)                  

Dilluns 8 de novembre, de 9 a 14 i de 15:30 a 18:30 h. (8 h.) 

Buffeter/a  d’hotel                                                                                   

Díes 8, 9 i 15 de novembre, de 9 a 14:30 h. (16 h.) 

Snacks, aperitius i entrants gelats i calents per al Nadal 

Dilluns 29 de novembre, de 9 a 15 h. (6 h.) 

Cuina vegana i vegetariana adaptada a la carta              

Dilluns 13 de desembre, de 9 a 15 h. (6 h.) 

 

 

 

SERVEI / SALA   

Barista (Alcalà- Alcossebre)                                                            

Dilluns 18 d’octubre, de 9 a 14 i 15:30 a 18:30 h. (8 h.) 

Tast de vins i cerveses (Onda)                                                             

Dilluns 15 i dimarts 16 de novembre, de 16 a 20 h. (8 h.) 

Especialització de productes de la Comunitat Valenciana          

Dimarts 16 de novembre, de 10 a 13 h. (3 h.) 

Maridatge amb vins (Alcalà- Alcossebre)                         

Dilluns 29 de novembre, de 9 a 14 i 15:30 a 18:30 h. (8 h.) 

 

ALLOTJAMENT                                                               
Ergonomia per a cambrers/eres de pis                                   

Dimecres 6 d’octubre, de 9 a 13 h. (4 h.) 

Actuacions bàsiques en el departament de pisos                           

Dimarts 26 i dimecres 27 d‘octubre, de 9 a 13 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. 
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FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Docència de la Formació Professional per a 

l’ocupació                                                               

CERTIFICAT PROFESIONALITAT SSCE0110 (380 h.)                  
Del 25 d’octubre 2021 al 25 de febrer 2022                           

de dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30 h.  

Habilitats socials i comunicatives per a guies i monitors         

Dijous 11 i 18 de novembre, de 9 a 14 h. (10 h.) 

Decoració nadalenca per a establiments turístics                

Dimarts 23 i dimecres 24 de novembre, de 9 a 14 h. (10 h.) 

Turisme responsable en serveis de turisme actiu                

Dimarts 14 i dimecres 15 de desembre, de 10 a 14 h. (8 h.) 

 

FORMACIÓ ON-LINE 

Storytelling: l’art  de contar històries per a vendre en 

turisme                                                                                                     

Del 27 al 30 de setembre, de 17 a 19 h. (8 h.) 

Xarxes socials com ferramenta de màrqueting                          

Del 4 al 7 d’octubre, de 9 a 11 h. (8 h.) 

Métodes i productes de neteja en establiments turístics  

Dimarts 19 i dimecres 20 d’octubre, de 9 a 11 h. (4 h.) 

WhatsApp business en turisme                                                 

Del 25 al 28 d’octubre, de 17 a 19 h. (8 h.) 

Inteligència emocional en la venda: màrqueting i 

gestuologia                                                                                         

Del 8 al 29 de novembre, dilluns, dimecres i dijous,             

de 9 a 12 h. (30 h.) 

Creació i anàlisi de campanyes: Facebook e Instagram. 

Nivell Avançat                                                                                         

Del  15 al 18 de novembre, de 9 a 11 h. ( 8 h.) 

Videomàrqueting, tendències en turisme                                   

Del 22 al 25 de novembre, de 9 a 11 h. (8 h.) 

Comunicar a través de la pantalla                                                        

Del 29 de novembre  al 2 de desembre, de 9 a 11 h. (8 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 
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FORMACIÓ PRESENCIAL 

 

CUINA 

Operacions Bàsiques de Cuina (350 h.)                             
CERTIFICAT PROFESSIONALITAT HOTR0108                                                           
Del  5 d’octubre 2021 al 4 de febrer 2022.                             
De dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30 h. (excepte 
dimarts, de 8:30 a 14:30 h.) 

 

Cuina (810 h.)                                                                           
CERTIFICAT PROFESSIONALITAT HOTR0408                                       
Del  18 d’octubre 2021 al 30 de juny 2022.                          
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (excepte dimecres, 
de 9 a 15 h.) 

 

SERVEI/SALA 

Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar (290 h.) 
CERTIFICAT PROFESSIONALITAT HOTR0208                                        
Del  13 d’octubre 2021 al 11 de gener 2022.                   
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (excepte dimarts,   
de 9 a 15 h.)  

 

Serveis de Restaurant (580 h.)                                              
CERTIFICAT PROFESSIONALITAT  HOTR0608                                                              
Del  25 d’octubre 2021 al 4 de maig 2022.                       
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (excepte dimecres, 
de 9 a 15 h.) 
 

 

ALLOTJAMENT 
 
Cambrer/a de pisos (Orpesa) (90 h.)                                                     
Del 3 al 26 de novembre, dilluns a divendres, de 9 a 14 h.                            

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

Animació turística dirigida a la 3ª edat (La Vall d’ Uixó)                  

Del  15 al 18 de novembre, de 9 a 14 h. (20 h.)  

                                       

FORMACIÓ BÀSICA EN HIGIENE ALIMENTÀRIA, 

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS I GESTIÓ 

D’AL·LERGÒGENS 

Totes les edicions  de 9 a 14 h. (5 h.) 

Dijous 23 de setembre                                                                        

Dijous  7 d’octubre (Onda)                                                                   

Dijous 14 d’octubre                                                                                

Dijous 21 d’octubre (La Vall d’Uixó)                                                   

Dijous 28 d’octubre (Orpesa )                                                 

Dijous 18 de novembre                                                     

Dimarts 14 de desembre 

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 


