
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Imprescindible enviar el formulari de variació de situació laboral, una vegada hagen sigut preseleccionats 

 
 

Formació Professional per a l’Ocupació 

Abril-Juliol 2016 
Cursos dirigits a persones en desocupació 

Formació gratuïta, cofinançada pel Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana 
 

CUINA / REBOSTERIA 
Operacions bàsiques de cuina 

(Ajudant de cuina) 
Certificat de Professionalitat HOTR0108 Nivell 1 

350 h. – del 25 d’abril al 26 de juliol, dilluns, dijous i 

divendres de 9.00 a 14.00 h., dimarts i dimecres de 

9.00 a 16.30 h., i 80 h. de pràctiques (PNL) segons 

horari d’empresa col.laboradora. 

Prova de selecció: 31 de març, a les 10:00 h. 

Perfeccionament de cuiners/es: 

elaboracions bàsiques i plats elementals amb carns, 

aus i caça 

70 h. - Del 9 de maig al 23 de juny, de dilluns a 

dijous, de 17:00 a 19:30 h.  

Perfeccionament de rebosters/es: 

elaboracions bàsiques de rebosteria i postres 

elementals 

40 h. - Del 13 al 24 de juny, de 10:00 a 14:00 h. 

Perfeccionament de cuiners/es: 

expert/a en arrossos 

60 h. - Del 4 al 22 de juliol, de 10:00 a 14:00 h. 

 

 

SALA / SERVICI 
Perfeccionament de cambrers/es: 

tècniques de planxa 

60 h. - Del 4 al 22 de juliol, de 10:00 a 14:00 h. 

RESTAURACIÓ 
Formació bàsica en higiene alimentària, 

manipulació d’aliments i gestió 

d’al.lèrgens 

1ª ed.: 5 h. – 20 d’abril, de 9.00 a 14.00 h. 

2ª ed.: 5 h. - 25 de maig, de 9.00 a 14.00 h. 

3ª ed.: 5 h. - 15 de juny, de 9.00 a 14.00 h. 

4ª ed.: 5 h. - 13 de juliol, de 9.00 a 14.00 h. 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Tècniques de busca d’ocupació en el 

sector turístic 

1ª ed.: 8 h. - 5 i 6 d’abril, de 10.00 a 14.00 h. 

2ª ed.: 8 h. - 17 i 18 de maig, de 10.00 a 14.00 h. 

 

 


