
Un grup d’alumnes aprenen a elaborar aperitius senzills, pinxos, tapes i canapés.

TENS PROBLEMES DE LIQUIDITAT I NECESSITES FINANÇAMENT? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com
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Els indicadors tu-
rístics a Barcelona 
assenyalen que cada 
cop més turistes vi-
siten la ciutat; també 
la despesa mitjana 
per dia augmenta, 
una part important 
de la qual es canalit-
za als establiments 
de restauració de la 
ciutat. De manera 
paral•lela s’ha incre-
mentat la necessitat 
de conformar equips 

nivells totalment gratuïts en la modali-
tat de formació a distància, que ajuda a 
no interferir en els horaris habituals de 
treball. 
L’extensa oferta de cursos permet, en-

de restauració multilingües, amb capa-
citat per relacionar-se en anglès amb 
els clients. És per això que el Gremi de 
Restauració ofereix als establiments 
agremiats cursos d’anglès de diferents 

Millora les competències del teu equip amb els cursos 
gratuïts per a professionals del sector de l’hostaleria

tre d’altres aspectes, dominar els meca-
nismes de fidelització de clients i com-
pletar les capacitats de la plantilla amb 
coneixements complementaris com el 
protocol. També s’ofereix el curs per 
obtenir el certificat de manipulació 
d’aliments per al sector de la restaura-
ció i un curs presencial de 30 hores so-
bre elaboració culinària bàsica. 
Aquests cursos s’adrecen als profes-
sionals del sector de l’hostaleria i, de 
manera prioritària, també a dones, per-
sones amb baixa qualificació, majors 
de 45 anys, persones amb discapacitat, 
aturats de llarga durada i afectats i víc-
times del terrorisme i de la violència de 
gènere. 

ANGLÈS 3

TELEFORMACIÓ
50 hores

ANGLÈS 1

TELEFORMACIÓ
50 hores

ANGLÈS 5

TELEFORMACIÓ
50 hores

FIDELITZACIÓ 
DE CLIENTS

TELEFORMACIÓ
135 hores

PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS: 

HOSTALERIA

TELEFORMACIÓ
45 hores

PROTOCOL

TELEFORMACIÓ
80 hores

CERTIFICAT DE MANIPULADOR D’ALIMENTS 
PER AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ

PRESENCIAL - 6 hores
23, 25 i 26 de juny de 2014, de 09:30h a 11:30h

7, 8 i 9 de juliol de 2014, de 09:30h a 11:30h

ELABORACIÓ CULINÀRIA BÀSICA: 
APERITIUS SENZILLS, TAPES, PINXOS I CANAPÉS

PRESENCIAL - 30 hores
De l’1 al 29 de setembre de 2014

Dilluns, dimarts i dijous de 17:00h a 19:30h

Per més informació, contacteu amb Cristina Pallejà a 
través del telèfon del Gremi o bé per correu electrònic 
(cristina.palleja@gremirestauracio.com).


