
INFORMACIÓ CARNET/CERTIFICAT DE
MANIPULADOR/A D’ALIMENTS GENERAL

1.- FUNCIONAMENT DEL CURSET  :
• El curs té una durada de tres hores presencials.
• L’empresa  encarregada  de  realitzar  aquest  curset  es

« Análisis  Alimentos  Alzira,  S.L. »  Telefon  de  contacte
962414491 y 659133659.

• El CIPFP Luis Suñer Alzira la funció que té es de mediar entre
vosaltres  i   l’empresa,  a  més  a  més  de  facilitar  a  l’alumnat
interessat el lloc i un preu asequible per a vosaltres.

• El  lloc  de  realització  serà  al  nostre  centre  en  l’Aula
d’Audiovisuals.

• Durant el curset es demanaran les dades personals de l’alumnat
(Nom,Cognoms,DNI i Sector del carnet).

• Al finalitzar el curset es realitzarà un examen i es corregirà a
continuació.

• Es realitzarà el  Diijous día 19 de Decembre del 2019 torn
de Matí i de Vesprada.

• EL CARNET NO TÉ CADUCITAT, EL QUE TÉ CADUCITAT
ES  LA  FORMACIÓ  CONTINUA  (de  3  a  5  anys).  Mes
aclaració al professor del curset.

• L’Edat per realitzar-lo es 16 anys.

2.- COST DEL CURSET  :
• Es de 9€,el preu inclou  el Certificat/Carnet de Manipulador/a.

3.- ¿ QUÉ HA DE DUR L’ALUMNAT AL CURSET ?  :
• UN BOLÍGRAF .
• EL DNI.
• 9 €.

4.- INSCRIPCIÓ AL CURSET  : (important)
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• Cliclant al següent al link

•  https://fhttps://forms.gle/orms.gle/

•  Omplint un FORMULARI DE GOOGLE amb tota la informació 
necessaria, Nom, Corgnoms, DNI, Telèfon/correu electrònic i 
sector/s escollits.

5.- A més d’aquest Carnet de Manipulador/a d’Aliments que és a
NIVELL  GENERAL s’impartirà  per  la  mateixa  empresa  ALTRES
CARNETS  de  Manipulador/a  més  específics  si  hi  ha  alumnat
interessat, que són els següents  :

A.-SECTOR DE MENJARS PREPARATS  : serveixen per a bars, 
hotels, menjars preparats, restaurants, sales de festa, etc.

B.-SECTOR  HORTOFRUTÍCOLA  :  per  magatzems  de  
taranja,verdures i fruita.
C.-  SECTOR  MINORISTA  D’ALIMENTACIÓ  :  per  a  forns,

pastisseries, fruiteries, pescateries i verduleries.
D.- SECTOR CÀRNIC  : carnisseries, industries càrniques.

6.- COST D’AQUESTOS CARNETS  : 5€/CARNET.

7.-  Si  teniu  qualsevol  dubte,  pugueu  preguntar  als  vostres
tutors/res i també a Vicedirecció.

Alzira, 21 de Novembre del 2019.

VICEDIRECCIÓ
CIPFP LUIS SUÑER ALZIRA
Alicia Aleixandre i Mateu

alicia.aleixandre@correo.fpalzira.es
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