
 

              

             Programació 1er. semestre de 2022 

                    Centre de Turisme d’Alacant 
 

FORMACIÓ MODALITAT ONLINE 
 
Comunicació amb visual thinking i storytelling (8 h.) 

 El 14 i el 15 de febrer de 09.30 a 13.30 h. 

 Nous hàbits de consum. Turisme i restauració (4 h.) 

 El 22 de febrer de 09.30 a 13.30 h. 

 Lideratge femení en l'empresa turística (9 h.)  

 El 8, 9 i 10 de març de 09.00 a 12.00 h. 

 Coaching per al canvi. Cerca de nous reptes (8 h.)  

 El 28 i 29 de març de 09.30 a 13.30 h. 

 Recursos periodístics per a generar continguts (8 h.) 

 El 4 i 5 abril de 09.30 a 13.30 h. 

 

 

FORMACIÓ PRESENCIAL AMB CERTIFICAT DE 

PROFESSIONALITAT 

  
 Operacions bàsiques de Cuina (Certf. Prof. HOTR108) (350 h.) 

 Del 23 de febrer al 10 de juny de 2022 

 Horari: 09.00 a 16.00 h. 

 - Selecció: dimarts 15 de febrer a les 9.30 h. 

 

 Operacions bàsiques de restaurant (Certf. Prof. HOTR208) (290 h.) 

 De l'1 de març al 13 de juny de 2022 

 Horari: 09.00 a 16.00 h. 

 -  Selecció: dimarts 22 de febrer a les 9.30 h. 

 

 Sommelieria (HOTR0209): Mòdul MF1111_2 Llengua estrangera 

 professional per a serveis de restauració (90 h.)  

  Del 14 de març al 6 de juny de 2022 

  Horari: Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00h. 

 

 

FORMACIÓ PRESENCIAL SENSE CERTIFICAT DE 

PROFESSIONALITAT 
 
 Arrosser (48 h.) 

 Del 21 de febrer al 10 de març. (12 dies)  

 Classes de dilluns a dijous. De 09.30 a 13.30 h. 

 - Selecció: dimecres 16 de febrer a les 9.30 h.  

 

 Auxiliar d'activitats nàutiques (48 h.) 

 Del 23 de maig al 16 de juny. (16 dies)  

 Classes de dilluns a dijous. De 16.00 a 19.00 h. 

 - Selecció: dilluns 16 de maig a les 9.30 h.  

 

 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

 TALLER EMPRENEDORIA I NOUS VALORS TURÍSTICS (20 hores) 
 - Del 7 al 10 de febrer. De 08.30 a 13.30 h.  

 - Del 21 al 27 d'abril. De 09.00 a 13.00 h.  

 - Del 13 al 19 de maig. De 09.00 a 13.00 h. 

 - Del 23 al 26 de maig. De 09.00 a 14.00 h.  
 - Del 16 al 20 de maig. De 09.00 a 13.00 h. 

 - Del 16 al 20 de maig. De 08.30 a 13.30 h. 

 

 

 

 

   

FORMACIÓ MODALITAT PRESENCIAL 

Cuina 
 Calders i guisats de Tabarca (16 h.) 

 Els dies 28 de febrer i 1,2,3 de març de 09.30 a 13.30 h. 

 El buit, els texturizants i el sifó (12 h.) 

 Del 7 al 9 de març de 09.30 a 13.30 h.  

 Cuina “Zero Waste”. Malgaste Zero (8 h.) 

 Del 14 al 15 de març de 09.30 a 13.30 h.  

 Tècniques avançades de cuina: La fermentació. (12 h.) 

 Del 28 al 30 de març de 09.30 a 13.30 h.  

 Rebosteria artística amb Pasta Choux (12 h.) 

 Del 4, 5 i 6 d'abril de 09.30 a 13.30 h. 

 El client celíac: pa i masses en el teu restaurant (8 h.) 

 Del 16 al 17 de maig de 09.30 a 13.30 h. 

 

Sala 
  

Tast i servei de productes selectes: Fumats (4 h.) 

 El 21 de març de 09.30 a 13.30 h.  

 Vins blancs del Nord de França: Borgonya, Loira i Alsàcia (4 h.) 

 L'11 d'abril de 09.30 a 13.30 h. 

 Tast i servei de productes selectes: conserves i semiconserves (4 h.) 

 El 25 d'abril de 09.30 a 13.30 h.  

 Cocteleria amb Vins D.O.P. Alacant (4 h.) 

 El 4 de maig de 09.30 a 13.30 h. 

 Mocktails: taller de cocteleria saludable (16 h.) 

 Els dilluns i els dimarts del 23 al 31 de maig de 09.30 a 13.30 h.  

 (23,24,30 i 31 de maig) 

 Tècniques de tall de pernil (8 h.) 

 Del 6 al 7 de juny de 09.30 a 13.30 h. 

  

 

 Guies de Turisme/Informadors Turístics 

  

Canva Avançat per a oficines de turisme (4 h.) 

 El 23 de febrer de 09.30 a 13.30 h.  

 Atenció al públic en oficines de turisme (8 h.) 

 El 30 març de 09.30 a 14.30 h.+ 15.30 a 18.30 h. 

 Google. Aprofitar al màxim les eines (8 h.)  

 El 27 d'abril de 09.30 a 14.30 h.+ 15.30 a 18.30 h. 

 Introducció al llenguatge de signes (8 h.) 

 El 28 de març de 09.30 a 14.30 h.+ 15.30 a 18.30 h. 

 Atenció al client amb necessitats d'accessibilitat (8 h.) 

 El 23 de maig de 09.30 a 14.30 h.+ 15.30 a 18.30 h. 

 

Formació complementària 
 

HIGIENE ALIMENTÀRIA I GESTIÓ D'AL·LERGÒGENS (5 hores) 
 - divendres, 4 de març. De 09.00 a 14.00 h. 

 - divendres, 1 d'abril. De 09.00 a 14.00 h. 

 - divendres, 6 de maig. De 09.00 a 14.00 h. 

 - divendres, 3 de juny. De 09.00 a 14.00 h. 

 - divendres, 8 de juliol. De 09.00 a 14.00 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse en la web www.cdt.gva.es adjuntando D.N.I. / N.I.E. y NÓMINA o DARDE en vigor o también puede autorizar la consulta PAI al rellenar la inscripción.. 2.- El curso se podrá 

anular, si no se completa el número de plazas establecidas. 3.- Las plazas son limitadas. Las fechas y horarios del curso pueden sufrir variaciones. En tal caso se comunicarán vía correo electrónico, a todos los inscritos, así como pueden consultarlo 

en la web o la APP. 4.- Los criterios específicos de admisión de participantes se pueden consultar en www.cdt.gva.es 5.- La preinscripción a un curso no supone su admisión al mismo. Para poder ser SELECCIONADO es imprescindible marcar que 

le interesa el curso en su zona privada de la web, una vez esté PRESELECCIONADO/A. 6.- Para recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 75% y superar las pruebas que demuestren el aprovechamiento del mismo. 7.- La 

matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat Valenciana. 


