Dates i programa
FORMACIÓ CONTÍNUA

MONOGRÀFICS

20 sessions:

3 sessions per producte:

Cultura del cafè

Tapes | 15, 22 i 29 de novembre

El cafè a la cuina

Fumats | 14, 21 i 28 de febrer

Caves de paratge

Formatges | 4, 11 i 18 d’abril

L’art del servei del vi
Bases i tècniques de pastisseria
Bases i tècniques de pastisseria II
Cuina casolana: la cuina de l’avia
Cuina casolana: postres clàssics

Preus, horari i lloc

Cuina i sostenibilitat: cuinar amb brassiques”

Formació contínua: Del 7 de novembre al 15 de maig
250€* assalariats/des i 150€ autònoms/es

Skrei: el bacallà de l’Àrtic

*hi ha possibilitat de bonificar la formació. Consulteu-nos.

Marinats, Gravadlax

Monogràfics: Del 15 de novembre al 18 d’abril
50€ per producte

Cuina internacional: baos, un mos en tendència
Cuina internacional, ramen

Totes les sessions es faran a:

Aperitius i canapès
Terrines fredes i calentes
Patés vegetals
Olis aromàtics

Escola Restauració Santa Coloma
Edifici Canigó, recinte Torribera (c. Prat de la Riba, 171)
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 91 05
A/e: eresc@grameimpuls.cat

Carpaccios
Tècnica culinària: escabetxos
Amanides i colors

www.eresc.cat

CURS PER A PROFESSIONALS 2017

Dades del/la participant
Nom i cognoms:
DNI/NIF:
Telèfon / Fax:
Empresa:
Adreça:
Codi Postal / Població:
Correu electrònic:
Dades de facturació
Raó Social:
Adreça:
Codi Postal / Població:
NIF:
Telèfon:
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades per vosté seran incorporades als fitxers: CLIENTS i POMMO titularitat de Grameimpuls, SA, inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat dels quals és la de gestionar els tràmits dels serveis prestats per Grameimpuls, així
com informar-li periòdicament amb butlletins informatius a la seva adreça electrònica.
La negativa a proporcionar alguna de les dades podria comportar la impossibilitat d’oferir els serveis demanats.
Tanmateix l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a la
següent adreça: Grameimpuls, SA, Direcció de Qualitat, carrer Rafael Casanova, 40, 08921 Santa Coloma de Gramenet.

Pagament
Abans de realitzar el pagament, confirmar la disponibilitat de places amb el departament de Comptabilitat:
EFECTIU (Oficines centrals al carrer Rafael Casanova, 40 de Santa Coloma de Gramenet. Tel.93 466 15 65. Horari: Tots els dies de 8 a
15h (horari d’estiu de l’1 de juny al 30 de setembre) / Dilluns a dijous de 9 a 14h (d’octubre a maig)
TRANSFERÈNCIA (BBVA - Compte: ES39 0182 6035 4002 0160 3987 Enviar còpia del resguard bancari juntament amb aquest full

d’inscripció al Departament de comptabilitat mitjançant el fax 93 466 15 97 o el correu electrònic: cguerra@grameimpuls.cat)

Justificant de pagament

Justificant de pagament de _______________________________ per al curs
__________________________ amb data d’inici ___________i data de fi ___________
amb un cost de ___________

A Santa Coloma de Gramenet a _____________.

