
6.2.1 ESCOLA D’HOTELERIA DE LLEIDA (LLEIDA) 

 

El projecte d’emprenedoria de l’escola esdevé un factor prioritari en la formació 

integral de seu alumnat. El sector de l’hoteleria demanda professionals creatius, 

innovadors i emprenedors i l’escola prepara als seus estudiants perquè desenvolupin 

les capacitats claus vinculades a la cultura emprenedora, com són: la iniciativa, la 

creativitat, la constància, el treball en equip i el treball per reptes. 

Per l’escola la relació amb l’entorn és fonamental, i en aquest sentit desenvolupa 

projectes amb empreses del sector a través del programa Innova FP, participa en 

concursos i activitats externes, ofereix un servei de qualitat en els restaurants que té al 

servei del públic i al servei del propi alumnat i personal del Centre. 

Les activitats emprenedores que es realitzen són: 

 

 

 

FAMILIA HOTELERIA I TURISME 

CFGM Cuina i serveis; Pastisseria, forneria i confiteria; Elaboració de productes alimentaris. 
CFGS: Direcció en cuina i servis de restauració; Gestió d’allotjaments turístics 

FPI: Aux. Hoteleria, cuina i serveis. 

 
Nom del projecte:  “RESTAURANT PEDAGÒGIC I SERVEI DE CAFETERIA” 
Responsables:  Emili Busto, Jordi Llanes, Assumpció Roigé, Laura Segarra, Lluis Bonillo,  

Xavier Tarragona.  

DESCRIPCIÓ: La formació innovadora i pràctica del projecte 

pretén que l’alumnat desenvolupi les aptituds i actituds 

necessàries per gestionar una empresa d’hoteleria i que van 

des de l’aprovisionament, disseny i elaboració de menús i 

atenció al client en sala. L’escola compta amb un restaurant 

pedagògic amb una capacitat per a 25 persones i  es atès pel 

propi alumnat del centre on es preparen menús degustació amb productes estacionals. També 

compta amb una cafeteria al servei del propi alumnat i personal del Centre, que ofereix 

menjars saludables elaborats pel propi alumnat de l’Escola. 

 

 

FAMILIA HOTELERIA I TURISME 

CFGM Cuina i serveis; Pastisseria, forneria i confiteria; Elaboració de productes alimentaris. 
CFGS: Direcció en cuina i servis de restauració; Gestió d’allotjaments turístics 



FPI: Aux. Hoteleria, cuina i serveis. 

 
Nom del projecte:  “CONCURS D’ENTREPANS I AMANIDES 
Responsables:  Coordinador Miquel Àngel López amb la col·laboració dels equips docents. 

 
DESCRIPCIÓ: El concurs  neix gràcies a l’empresa 

“Expansión de franquicias (Kroxan)” que aporta els 

mitjans econòmics i premis per l’alumnat a canvi de 

noves receptes d’entrepans i amanides que 

posteriorment incorpora a la carta de les seves 

cafeteries.  

Aquest concurs continua vigent després de 13 edicions, 

però ara es canvia de patrocinador cada any. Els 

guanyadors de l’Escola es consideren classificats per 

representar l’Escola a altres concursos a nivell  nacional 

i internacional com el de INTERISICOP Madrid, i 

Sandwich Fòrum Barcelona, on també han guanyat 

primers premis.  

 
 
 
 

FAMILIA HOTELERIA I TURISME 

CFGM Cuina i serveis; Pastisseria, forneria i confiteria; Elaboració de productes alimentaris. 
CFGS: Direcció en cuina i servis de restauració; Gestió d’allotjaments turístics 

FPI: Aux. Hoteleria, cuina i serveis. 

 
Nom del projecte:  “CONCURS DE COCTELERIA ESCOLA D’HOTELERIA DE LLEIDA” 
Responsables: Coordinador Miquel Àngel López amb la col·laboració dels equips docents. 
 

DESCRIPCIÓ: Concurs del que ja s’ha complert la 24 edició on 

els estudiants creen noves begudes a partir d’una temàtica o 

producte. A mes els alumnes poden fer una posta en escena 

creativa i  lliure on deixen anar la seva imaginació tant com 

sigui possible.  

  

CFGS DE RESTAURACIÓ (2on curs)  

Nom del projecte:  ELABORACIÓ DE BEGUDES SINGULARS 
Responsables: Coordinador Miquel Àngel López amb la col·laboració dels equips docents. 
 

DESCRIPCIÓ: Elaboració de diferents begudes com a sistema 

d’aprenentatge dels continguts, aprenent amb la pràctica.  

Són begudes comercialitzables. 

Vi elaborat en àmfora amb 



procediments biodinànics sense productes químics. Elaboració de cervesa artesana tipus 

Abadia, recepta Belga. Elaboració de cervesa amb aroma de fulla d’olivera. Elaboració de cava. 

Elaboració de vermut. Elaboració de licors. 

 

FAMILIA HOTELERIA I TURISME 

CFGM Cuina i serveis; Pastisseria, forneria i confiteria; Elaboració de productes alimentaris. 
CFGS: Direcció en cuina i servis de restauració; Gestió d’allotjaments turístics 

FPI: Aux. Hoteleria, cuina i serveis. 

Nom del projecte:  “SI T’AGRADA L’ESTUDIES, SI T’APASIONA HO PRACTIQUES I PER 
APRENDRE HO ENSENYES” 
Responsables: D’un manera o altra, la  majoria dels professors de l’Escola.  

 
DESCRIPCIÓ: Provocar diferents situacions on l’alumnat aprèn ensenyant, 
ja sigui en tallers, fires, demostracions,  etc.  
 

 

 

FAMILIA HOTELERIA I TURISME 

CFGM Cuina i serveis; Pastisseria, forneria i confiteria; Elaboració de productes alimentaris. 
CFGS: Direcció en cuina i servis de restauració; Gestió d’allotjaments turístics 

FPI: Aux. Hoteleria, cuina i serveis. 
 

Nom del projecte:  “MIRA EL QUE SE FER” 
Responsables: Coordinador Miquel Àngel López amb la col·laboració dels equips docents. 

 
DESCRIPCIÓ: Participació en tot tipus de fires 
col·laborant amb la promoció dels productes de 
Lleida i fent demostracions de les habilitats i 
coneixements. Algunes dels esdeveniments són: 
Fira de Balaguer, El territori i tu; Fira Sant 
Miquel de Lleida, Fira Universitària de 
Mollerussa, Fira del Oli de Borges, etc. 
 

 

FAMILIA HOTELERIA I TURISME 

CFGM Cuina i serveis; Pastisseria, forneria i confiteria; Elaboració de productes alimentaris. 
CFGS: Direcció en cuina i servis de restauració; Gestió d’allotjaments turístics 

FPI: Aux. Hoteleria, cuina i serveis. 
 

Nom del projecte:  “COL·LABOREM AMB LES EMPRESES LLEIDATANES DEL SECTOR” 
Responsables: Coordinador  Laura Segarra amb la col·laboració dels equips docents. 

 
DESCRIPCIÓ: Intercanvi de sinergies amb empreses Lleidatanes 

relacionades amb la Hoteleria de Lleida. Cafès Batalla, ICG, fent 

demostracions, concursos. 

L’Escola d’Hoteleria és la seu dels concursos Baristes que organitza 

l’empresa Lleidatana Cafès Batalla juntament amb el Fòrum cafè, tot allò 
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ajuda a mantenir un nivell elevat  de la cultura del cafè, potencia la iniciativa creativa dels 

alumnes. 

FAMILIA HOTELERIA I TURISME 

CFGM Cuina i serveis; Pastisseria, forneria i confiteria; Elaboració de productes alimentaris. 
CFGS: Direcció en cuina i servis de restauració; Gestió d’allotjaments turístics 

FPI: Aux. Hoteleria, cuina i serveis. 

 
Nom del projecte:  “PARTICIPACIÓ EN SERVEIS D’ESDEVENIMENTS REALS” 
Responsables: Coordinador Miquel Àngel López amb la col·laboració dels equips docents. 
 

DESCRIPCIÓ: L’alumnat practica 

tot el que ha aprés en serveis 

reals d’esdeveniments com 

aperitius, banquets, coffe-

breaks,... 

 

PROJECTE TRANSVERSAL 

CFGS: Direcció en cuina i servis de restauració; Gestió d’allotjaments turístics 
 

Nom del projecte:  “INVESTIGUEM PER EMPRESES DEL SECTOR” 
Responsables: Coordinador Miquel Àngel López amb la col·laboració dels equips docents. 
 

DESCRIPCIÓ: Un altre tipus d’intercanvi de sinergies 

amb empreses Lleidatanes relacionades amb 

l’Hoteleria de Lleida és investigar i crear nous 

productes per empreses del sector canvi de 

coneixements, producte, maquinària.. 

Després,  aquestes empreses,  contracten el nostre alumnat perquè són els qui millor coneixen 

el funcionament intern ja que han format part de les decisions per a determinar l’oferta. 

 

 

PROJECTE TRANSVERSAL 

CFGS: Direcció en cuina i servis de restauració; Gestió d’allotjaments turístics 

 

Nom del projecte:  “FEM UN PROGRAMA DE TV ON SORTIM TOTS ELS DE CLASSE ENSENYANT 
EL QUE SABEM FER” 
Responsables: Coordinador Miquel Àngel López amb la col·laboració dels equips docents. 
 



DESCRIPCIÓ: Una manera diferent i motivadora 
de promocionar-nos i donar-nos a conèixer 
divertint-nos, és registrant en un DVD els 
continguts de classe, una manera de presentar 
currículum i en bonic record de tots els 
companys de classe.  
Es van gravar 4 vídeos de 4 promocions fent 
diferents elaboracions de sala i cafeteria que 
després es van emetre al canal 56 del baix 
Maestrat, que retransmet als pobles Nord de 

Castelló  i Sud de Tarragona. 
 

 


