
 

 

 

 
CURSOS AMB CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

CUINA (HOTR0408) Nivell 2 

Del 17 d'octubre de 2022 al 7 de juny de 2023, de dilluns a divendres, de 9.00 a 16.00 h.  

Data límit d'inscripció: 5 d'octubre de 2022. Prova de selecció: 6 d'octubre a les 12h.  

Duració: 810 hores.  

 

SERVEIS DE RESTAURANT (HOTR0608) Nivell 2 

Del 2 de novembre de 2022 al 5 de maig de 2023, de dilluns a divendres, de 9.30 a 16.00 h. 

Data límit d'inscripció: 26 d'octubre de 2022.Prova de selecció: 27 d'octubre a les 12h. 

Duració: 580 hores. 

 

REBOSTERIA (HOTR0509) Nivell 2 

Del 14 de novembre de 2022 al 28 d'abril de 2023, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.  

Data límit d'inscripció: 2 de novembre de 2022. Prova de selecció: 3 de novembre a les 12h.  

Duració: 500 hores.  

 

OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (HOTR0108) Nivell 1 

Del 21 de novembre de 2022 al 10 de març de 2023, de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 h. 

Data límit d'inscripció: 9 de novembre de 2022. Prova de selecció: 10 de novembre a les 12h. 

Duració: 350 hores. 

 

OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (HOTR0208) Nivell 1 

Del 21 de novembre de 2022 al 10 de març de 2023, de dilluns a divendres, de 9.30 a 15.00 h. 

Data límit d'inscripció: 9 de novembre de 2022. Prova de selecció: 10 de novembre a les 12h.  

Duració: 290 hores 

 

REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Les sol·licituds hauran de formalitzar-se telemàticament a través de la pàgina www.cdt.gva.es adjuntant els arxius 
del DNI o N.I.E., i el document de demanda d'ocupació  DARDE, (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 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.e  5.- Els participants 
hauran de comprovar que han sigut admesos a un curs 3 dies abans del seu inici, via web, correu-e 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 en els cursos ha de marcar que li interessa el curs 
en la seua zona privada de la nostra página www.cdt.gva.es  

 

Cursos de Formació Professional per a l'Ocupació. 2n Semestre 2022. 

Dirigits a persones desocupades. 

Formació gratuïta cofinançada pel Fons Social Europeu. 

CdT Torrevieja.  



    

 
 
CUINA/REBOSTERIA 
 
Cuina de fusió 
Del 24 al 26 d'octubre, de 9.30 a 13.30 h. (12h.) 

 

El buit, els *texturizantes i el sifó 
Del 7 al 9 de novembre, de 9.30 a 13.30 h. (12h.) 

 
Sushichef: nivell mitjà 
Del 14 al 18 de novembre, de 9.00 a 14.00 h. (25h.) 

 

Pastisseria per a esdeveniments 
Del 21 al 23 de novembre, de 9.30 a 13.30 h. (12h.) 

 
Tècniques avançades de cuina: la fermentació 
Del 28 al 30 de novembre de 9.30 a 13.30 h. (12h.) 

 

 
 
 

 
 
SERVEI 
 
Mocktails, la revolució dels còctels sense alcohol 
Del 7 al 9 de novembre, de 9.30 a 13.30 h. (12h.) 

 

Negres de França 
21 de novembre, de 9.30 a 13.30 h. (4h.) 

 

Vins de Jérez versus champagne 
12 de desembre, de 9.00 a 14.00 h. (5h.) 
 

 

 

GESTIÓ 
 
Anàlisi digital de la competència 
per a empreses turístiques i hoteleres 
Del 24 al 26 d'octubre, de 9.30 a 13.30 h. (12h.) 

 

Gestió eficient en equips de treball 
7 i 8  de novembre, de 9:30 a 13:30 h. (8h.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Les sol·licituds hauran de formalitzar-se telemàticament a través de la pàgina www.cdt.gva.es, adjuntant 
els arxius del DNI o N.I.E., última nòmina o autònom o document de demanda d'ocupació *DARDE, (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 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, correu-e 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 en els cursos ha de marcar que li interessa el curs en la seua zona privada de 
la nostra pàgina www.cdt.gva.es,  

  

 

 

 

Cursos de Formació Professional per a l'Ocupació. 2n. Semestre 2022. 

Dirigits Preferentment a Professionals en Actiu del Sector Turístic. 

CdT Torrevieja  



 

 

 

 

CdT Torrevieja 
 

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

 

Dimarts, 4 d'octubre de 2022. 

Dimarts, 8 de novembre de 2022. 

Dimarts, 13 de desembre de 2022.  

 

Horari: de 9.00 a 14.00 h. 

Duració: 5 hores. 

 

Objectius: 

Que els participants obtinguen els coneixements necessaris per a realitzar la manipulació 
d'aliments i gestió d'al·lergògens sense que supose un risc per a la salut dels consumidors, garantint 
que es disposa de la formació adequada al seu lloc de treball en aquesta matèria, d'acord amb la 
normativa vigent. 

Continguts:  

-Importància de la higiene alimentària. Conceptes bàsics. 

-Higiene del manipulador d'aliments. 

-Instal·lacions, equip: L+D. 

-Recepció de matèries primeres i emmagatzematge. 

-Preparació, cuinat i servei de menjars. 

-Gestió d'al·lergògens en hostaleria: bones pràctiques i informació al consumidor. 
 

 

REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Les sol· licituds hauran de formalitzar-se telemàticament a través de la pàgina www.cdt.gva.es, adjuntant els arxius del DNI o 
N.I.E., i el document de demanda d'ocupació *DARDE, (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 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, correu-e 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 en els cursos ha de marcar que li interessa el curs en la seua zona privada de la nostra pàgina www.cdt.gva.es 

 

 Cursos de Formació Professional per a l'Ocupació. 2n. Semestre 2022.  

 Dirigits a professionals en actiu del sector turístic i a persones en  

 situació de desocupació. 


