
 

Cursos 100% subvencionats 

per a treballadors  
 

El Gremi de Restauració de Barcelona posa a disposició dels treballadors, autònoms i persones 

aturades el següent catàleg d’accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació 

Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

 

 

Accions formatives disponibles* 

 

 

*Per inscriure’s als cursos s’ha de complimentar una prova d’avaluació inicial. 
 

 

Tindran prioritat d’accés a la formació els següents col·lectius prioritaris: 

 Dones 

 Persones amb discapacitat 

 Treballadors de Pimes 

 Treballadors amb baixa qualificació 

 Víctimes del terrorisme o violència de gènere 

 Majors de 45 anys 

 *Aturats menors de 30 anys 

 *Aturats de llarga durada 

 *Aturats amb risc d’exclusió social 

 Cuidadors no professionals que atenen a persones en situació de dependència 

*La participació de les persones treballadores ocupades en les accions formatives ha de ser almenys del 60% 

respecte del total de persones formades en el conjunt del programa de formació, i la participació de les 

persones desocupades pot ser de fins a un 40%, en relació amb el total de participants que iniciïn la formació 

en el programa. 

 

Formació finançada per: 

Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos. 08015 Barcelona 

Tel.: +34 93 552 65 85. www.gremirestauracio.com 

e-mail: formacio@gremirestauracio.com

 

Denominació Modalitat Durada Dates Horari Lloc 

Sistemes APPCC (Inclou la 

Manipulació d’aliments i 

Al·lèrgies i intoleràncies) 

Presencial 20 hores 
Del 06/11/2017 al 15/11/2017      

De Dilluns a Divendres 
De 11:30 a 14:00 Aula Gremi 

 Cocteleria Presencial 20 hores 
Del 09/11/2017 al 22/11/2017      

De Dilluns a Dijous 
De 16:00 a 18:30 Aula Gremi 

 Sumilleria i maridatge Presencial 20 hores 
Del 23/11/2017 al 05/12/2017      

De Dilluns a Dijous 
De 16:30 a 19:30 Aula Gremi 

   

Places 

limitades 

Documentació obligatòria 
 Full d’inscripció original complimentat i signat. 

 Fotocòpia  de les dues cares del DNI o NIE (En vigor) 

 Fotocòpia nòmina recent o rebut autònoms (Treballadors actius) 

 Fotocòpia inscripció en el Servei d’Ocupació de Catalunya. (Treballadors aturats) 

http://www.gremirestauracio.com/

