
Formació gratuïta
Dirigida prioritàriament a persones desocupades demandants
d’ocupació

DENOMINACIÓ CP: Direcció i producció en cuina Nivell CP: 3

CODI CP: HOT0110 Núm. Ordre: MP89/21

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

ACCIÓ FORMATIVA: Elaboracions culinàries

Codi MF: 1059_3 Núm. acció formativa: 1333/21
Durada: 230h Horari: 16,00h a 21,00h
Inici: 02/11/2021 Acabament: 26/01/2022
Data límit d’inscripció: 26/10/2021 Data de selecció: 29/10/2021

ACCIÓ FORMATIVA: Processos de reposteria

Codi MF: 1061_3 Núm. acció formativa: 1334/21
Durada: 150h Horari: 16,00h a 21,00h
Inici: 27/01/2022 Acabament: 14/03/2022
Data límit d’inscripció: 19/01/2022 Data de selecció: 25/01/2022

ACCIÓ FORMATIVA: Cata d’aliments en hoteleria

Codi MF: 1062_3 Núm. acció formativa: 1335/21
Durada: 60h Horari: 16,00h a 21,00h
Inici: 11/05/2022 Acabament: 26/05/2022
Data límit d’inscripció: 03/05/2022 Data de selecció: 09/05/2022

ACCIÓ FORMATIVA: Ofertes gastronòmiques

Codi MF: 1063_3 Núm. acció formativa: 1336/21
Durada: 80h Horari: 16,00h a 21,00h
Inici: 08/04/2022 Acabament: 10/05/2022
Data límit d’inscripció: 31/03/2022 Data de selecció: 06/04/2022

ACCIÓ FORMATIVA: Aprovisionament en restauració

Codi MF: 1064_3 Núm. acció formativa: 1337/1
Durada: 90h Horari: 16,00h a 21,00h
Inici: 15/03/2022 Acabament: 07/04/2022
Data límit d’inscripció: 07/03/2022 Data de selecció: 11/03/2022



REQUISITS DE L’ALUMNAT:
Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites en el SOIB
amb la demanda d’ocupació actualitzada abans d’iniciar el curs i han de complir els requisits
establerts en l’article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de
professionalitat:
- Disposar del títol de batxillerat
- Estar en possessió d’un CP de nivell 3.
- Estar en possessió d’un CP de nivell 2 de la mateixa família o àrea professional
- Estar en possessió del títol de Tècnic de grau mitjà.

Complir amb els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, els quals
són:
- Haver superat el curs específic de formació per a l’accés a cicles formatius de grau superior.
- Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
- Tenir o superar les proves de competències claus necessàries per a cursar amb aprofitament
la formació del certificat de professionalitat.

Col·lectius prioritaris:
- Persones que han iniciat un itinerari personalitzat d’inserció amb un mes d’anterioritat a
l’inici de l’acció formativa.
- Treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació.
- Joves d’entre 16 i 29 anys desocupats.
- Persones de més de 45 anys desocupades.
- Persones desocupades de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un període de 18
mesos).
- Dones desocupades, en les qualificacions en què tenguin poca presència.
- Persones amb discapacitat desocupades.
- Persones amb unitats de competència pendents de cursar per poder completar un certificat
de professionalitat.

Informació, inscripció i realització: IES Sa Serra
Centre Impartidor: IES Sa Serra
Adreça: Camí de Benimussa, 7 Persona de contacte: David Cardona / Ana Tur
Telèfon: 971.34.84.23 Adreça electrònica: iessaserra@iessaserra.cat
Selecció:
Prova pràctica Entrevista personal X Prova escrita

Consultau el nostre web a: http://www.soib.es


