Formació gratuïta
Dirigida a: Prioritàriament a treballadors ocupats

MÒDUL FORMATIU DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
ACCIÓ FORMATIVA: GESTIÓ DEL BAR CAFETERÍA
Codi MF: 1050_2
Durada: 120 hores
Inici: 18/01/2019
Data límit d’inscripció: 15/01/2019

Núm. acció formativa: 852/18
Horari: De 16:30 a 19:30
Acabament: 18/03/2019
Data de selecció: 15/01/2019

DENOMINACIÓ CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT(CP): SERVEIS DE BAR I CAFETERÍA
Nivell CP: 2

CODI CP: HOTR0508

Núm. Ordre COS041/18

REQUISITS DELS ALUMNES: Treballadors/es prioritàriament ocupats (percentatges de participació:
persones ocupades i fixos discontinus en períodes de no ocupació, mínim 70% , persones, desocupades
màxim 30%). Col•lectius prioritaris:
A. Les persones treballadores ocupades pertanyents als col•lectius següents:
- persones treballadores de petites i mitjanes empreses - dones -persones afectades i víctimes del terrorisme i de
la violència de gènere - majors de 45 anys -persones treballadores amb baixa qualificació -persones amb
discapacitat.
B. Les persones aturades pertanyents als col•lectius següents:
- dones - joves - persones amb discapacitat - persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de
gènere - persones aturades de llarga durada - persones majors de 45 anys - persones amb risc d’exclusió social,
d’acord amb el que preveu en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d’ocupació i en
l’Estratègia europea d’ocupació.
REQUISITS ACADÈMIQUES: Disposar d’una d'aquestes titulacions: • Tenir el títol de graduat en ESO.• Estar en
possessió d’un CP de nivell 2.• Estar en possessió d’un CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. •
Estar en possessió del títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau, FPI).• Complir amb els requisits
acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà.• Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors
de 25 anyso 45 anys. • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament
la formació del certificat de professionalitat.

Informació, inscripció i realització:
Centre Impartidor: ESCUELA DE TURISMO DE BALEARES
Adreça: C/ FÀBRICA, 24 – MANACOR
Persona de contacte: Araceli García – María José Pujol
Telèfon:971555518 Adreça electrònica: agarcia@etb-baleares.es – mjpujol@etb-baleares.es
Selecció:

Prova pràctica

Entrevista personal

x

Prova escrita

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

