
        
 

 

En el marc de CONFORCAT, finançat des del Consorci per la Formació Contínua de 

Catalunya mitjançant Fons Europeus, s’ofereixen un seguit de formacions dirigides a 

persones Ocupades o en situació d’ERTE.  

A la Fundació Pere Mitjans, dins d’aquest marc, oferim un seguit de formacions 

dirigides a persones que, a més a més, disposin de certificat de discapacitat, per tant: 

Persones destinatàries 

-Persones ocupades o en situació d’ERTE i 

-Persones que, a més, disposin del certificat de discapacitat amb un mínim del 33%, o 

bé que pateixin una malaltia mental reconeguda.  

Inscripcions:  

Si teniu interès en participar en alguna de les formacions, envieu un correu electrònic a 

ariadnavelando@fpmitjans.org indicant: 

-Nom i cognoms 

-Telèfon de contacte 

-Mail de contacte 

-Formacions en les que teniu interès a participar 

 

 La inscripció als cursos es farà per ordre d’arribada de la sol·licitud. 

 Us podeu inscriure a tots els cursos que vulgueu, sempre que no es solapin els 

horaris. 

 Les formacions són gratuïtes, i a banda existeix la possibilitat de sol·licitar una 

beca per al transport i per a l’assistència a les formacions, si es compleixen els 

requisits que demanen des del Consorci.  

 Totes les formacions seran PRESENCIALS, a l’adreça Passeig Taulat 106-116, 

baixos (Barcelona). Parada de metro Poblenou (línia groga). 

La data límit per a inscriure’s a cada curs és el dia abans a l’inici d’aquell curs.  

A continuació detallem les formacions que realitzarem, així com la informació en 

relació a participants, calendari i horaris:  

mailto:ariadnavelando@fpmitjans.org


        
 

  

  
  

  
 

Formació: Cuina 
  
Participants: 12 

Data inici: 23 de maig de 2022 
Data Finalització: 6 de juliol de 2022 

Horari: Dilluns i dimecres de 17h a 20h 

Dies lectius maig: 23, 25 i 30 

Dies lectius juny: 1, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 

Dies lectius juliol: 4 i 6 

(Últim dia, 6 de juliol, horari especial de 17h a 21h per fer tancament de curs)  
Total hores: 40 

 

 

 

Formació: Elaboració de menús 

  
Participants: 12 

Data inici: 24 de maig de 2022 
Data Finalització: 7 de juny de 2022 

Horari: Dimarts i dijous de 17h a 20h 

Dies lectius maig: 24, 26 i 31 

Dies lectius juny: 2 i 7 

(Últim dia 7 de juny horari especial de 17h a 21h per fer el tancament del curs) 

Total hores: 16 
  

 

 

 

Formació: Tapes, canapès i pinxos 
  

Participants: 12 

Data inici: 27 de maig de 2022 
Data Finalització: 15 de juliol de 2022 

Horari: Divendres de 17h a 20h 

Dies lectius maig: 27 

Dies lectius juny: 3, 10 i 17 

Dies lectius juliol: 1, 8 i 15 

(Últim dia 15 de juliol horari especial de 17h a 19h per tancament del curs) 

Total hores: 20 



        
  
 
  

  
  

Formació: Postres de restaurant 
  

Participants: 12 
Data inici: 9 de juny de 2022 

Data Finalització: 7 de juliol de 2022 
Horari: Dijous de 17h a 20h 

Dies lectius de juny: 9, 16, 23 i 30 

Dies lectius de juliol: 7 

(Últim dia 7 de juliol horari especial de 17h a 21h per tancament del curs)  
Total hores: 16 

  
  

 
 
 
  
Formació: Cuina de temporada 

  
Participants: 12 

Data inici: 12 de setembre 
Data Finalització: 26 de setembre 

Dies lectius setembre: 12, 14, 19, 21 i 26 
Horari: Dilluns i dimecres de 17h a 20h 

(Últim dia 26 de setembre horari especial de 17h a 21h per fer tancament del curs) 
Total hores: 16 
  

  

Formació: Cuina vegana 
  

Participants: 12 
Data inici: 13 de setembre de 2022 

Data Finalització: 27 de setembre de 2022 

Horari: Dimarts i dijous de 17h a 20h 

Dies lectius setembre: 13, 15, 20, 22 i 27 

(Últim dia 27 de setembre horari especial de 17h a 21h per fer el tancament del curs) 

Total hores: 15 

 

 
  
  
  


