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cursos
sector hostaleria

Estimats amics empresaris:

Us passem el detall de cursos que des del CDT l’Alqueria del Duc de Gandia han organitzat per al sector de restauració d’Oliva.
Els cursos responen a una demanda feta per l’Associació Gastronòmica Gastroliva i tots ells s’impartiran en Oliva.
Estos cursos van dirigits al sector de restauració i conten amb un alt nivell professional, tant per part del sector gastronòmic 
com per part del professorat que imparteix els cursos. 
Remarcar el gran esforç, econòmic i humà, que comporta la tasca d’organitzar esta formació. Tasca que a més compta amb la 
col·laboració de diferents empresaris d’Oliva que ens han cedit els seus locals per a poder impartir els cursos, com ara, 
l’Hotel Playa Oliva i el Restaurant Eden, tots dos coneguts per la seua tasca emprenedora i novedosa.
És per aquest motiu que us demanem que feu un esforç per participar i matricular-vos del màxim nombre possible de cursos, 
per tal d’anar ampliant la vostra formació. 

Atentament

Departament de Turisme 
Ajuntament d’Oliva

Tapes innovadores
27 i 28 de maig de 16 a 20 h
Lloc: Hotel Platja Oliva Passeig Francisco Brines nº92.

Cuinar amb Thermomix
2 de juny de 16 a 20 h.
Lloc: Hotel Platja Oliva Passeig Francisco Brines nº92.

Formació bàsica, manipulació d’aliments
3 de juny de 16 a 20h
Lloc: Casa de la Cultura c/ major nº1

Cambrers: Actualització i atenció al client en l’hostaleria
Del 5 al 18 de juny 2014, 16 hores
dimecres i dijous de 16 a 20h.
Lloc: Restaurant: El Eden. Camí les Marjaletes

Anglès professional per al sector turístic
del 3 de juny al 3 de juliol de 16 a 19h,
dilluns, dimarts i dijous 45h.
Lloc: Institut Gregori Maians. C/Gabriel Miró nº13

Creació de blogs amb Wordpress per a empreses turístiques
16, 17, 23 i 24 de juny de 16 a 19h. Formació 12h
Lloc: Institut Gregori Maians, C/Gabriel Miró nº13

INFORMACIÓ I MATRICULES:

-TOURIST INFO OLIVA. Passeig Lluis Vives s/n 46700. Oliva. 

-CDT Alqueria del Duc. Secretaria Virtual.
http://www.xarxadecentresdeturisme.com/


