
FORMACIÓ
MONT-ROIG / MIAMI

Regidoria d’Impuls Econòmic 
i Ocupació (L’Espai)
AV. DE MÀLAGA, 32 I MIAMI PLATJA
977 172 527  I promocio@mont-roig.cat   

CURS DE MANIPULADOR/A 
D’ALIMENTS I AL·LÈRGIES 
I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

21/03/2023         9.30 a 12.30h

CURS D’ANIMACIÓ TURÍSTICA
Del 14/04 al 6/05/2023 
Divendres de 16 a 19.30h 
i dissabte de 9 a 13h

30h

CURSOS SUBVENCIONATS PER L’AJUNTAMENT

aulamentor.es

PREINSCRIPCIONS  
promocio@mont-roig.cat

Condicions al Reglament de Serveis de Formació
mont-roig.cat

INSCRIPCIONS  
mont-roig.eadministracio.cat/info

PREFERÈNCIES DE MATRICULACIÓ
Persones aturades + Persones joves (15 a 35 anys) 
Dones i persones majors de 45 anys

Construeix el teu futur!

Formació en línia, 
+ de 200 cursos 
i l'aula Tic del 

Centre Polivalent 
a la teva disposició!

Impulsat pel Ministeri d’Educació 
i Formació Professional amb 

la col·laboració de l'Ajuntament. 

Consulta tota l'oferta a:

Les preinscripcions als cursos es poden fer trucant al 977 172 527 
o enviant un correu electrònic indicant el curs i les dades de 
contacte

Capacitació de l’alumnat per a l’adquisició de correctes pràctiques d’higiene, formació sobre 
canvis normatius i/o tecnològics, coneixement de mesures preventives i bones pràctiques en 
gestió d’al·lèrgens i aprenentatge de criteris relacionats amb la informació al consumidor i 
l’etiquetatge.

Formació com animador/a turístic. Adquisició de coneixements sobre jocs i activitats culturals 
i esportives, animació en hotels, metodologies, capacitats de l’animador/a, gestió empresarial 
a l’animació, animació per a la tercera edat i atenció sanitària.

CURS D’AJUDANT/A DE CUINA
Del 18/04 al 9/05/2023
Dimarts de 9.30 a 17h

Capacitació de l’alumnat per a l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics sobre el 
funcionament i preparació del servei de cuina. Oferta gastronòmica i sistemes 
d’aprovisionament, preelaboració i conservació d’aliments, tècniques culinàries, rebosteria, 
tècniques bàsiques de servei i preparació d’aliments i begudes a la vista del client, 
elaboracions i producte culinaris.

Per al Curs d'Animació Turística i el Curs d'Ajudant de Cuina, 
l’Ajuntament comunicarà a l’interessat/da l’acceptació de la 
preinscripció. Llavors caldrà fer la inscripció formal a través del 
Registre d’Entrada de l’OMAC o a través de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament.

Segons determina el Pla Estratègic Mont-roig del Camp 
2020-2030

3h

30h

SENSE 
COST

30€

30€


