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CURS 2018/2019 

 

INFORMACIONS DE CENTRE 

WEB: A la pàgina web www.eschoturlleida.cat, trobareu tota la informació referent al 

centre.  

Documentació d’inici de curs 2018/2019; llistat uniformitat, eines i llibres de text (els 

llibres de text recomanats són optatius, el centre disposarà d’uns exemplars a la 

biblioteca).  

Altres dades d’interès: documentació estratègica de centre, sol·licituds, calendari del 

curs, projectes i xarxes, activitats internes i externes, sortides tècniques, 

comunicacions de reunions, canvis d’horaris, beques, etc. 

CALENDARI ESCOLAR I HORARI DE CENTRE 

 14 de setembre: inici del curs alumnes cicles formatius de grau mitjà i grau 
superior. Jornada de matí, de 9.00h a 14.30h. 

 1 d’octubre: inici jornada partida, l’horari marc és de 9.00h a 17.15h de dilluns 
a dijous, i de 9.00h a 14.30h el divendres. (A excepció del CFPS Gestió 
d’allotjaments turístics, de 9.00h a 14.30h. de dilluns a divendres). 

 Vacances de nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 ambdòs 
inclosos. 

 Vacances de Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019 ambdòs inclosos. 

 27 de maig: jornada de matí, de 9.00h a 14.30h. 

 21 de juny: fi de curs i lliurament de notes. 

 

COM ARRIBAR? En transport públic línia  10 Bus “LA CAPARRELLA” 
 
 

PRESENTACIÓ CLAUSTRE - TUTOR/A GRUP 
 
Al mes de novembre es farà una presentació del claustre de professorat i tutor/a de cada grup a 
les famílies. 

 
 
 
 

http://www.eschoturlleida.cat/
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UNIFORMITAT 

 

Nom Adreça Telèfon Web e-mail 

 
 

SPAI 
LABORAL 

 

Gran Passeig 
de Ronda, 144 

(cantonada 
C.Humbert 

Torres)   
25008 Lleida 

 
 
 

973 289 650 
654 968 735 

 
 
http://www.spailaboral.es/ 

 
 
manel@info-spai.com 

                                                                             
EINES  

 

Nom Sistema de Compra  Web 

inoxi-chef 
 online  

www.inoxi-chef.com/escuelas-de-
hosteleria 

                                                                      Observacions 

Cal registrar-se per veure els preus, continguts. 
IMPRESCINDIBLE indicar el NOM COMPLET (nom i cognoms) de l´ALUMNE/A al fer la compra 

(a l´apartat “OBSERVACIONES”, durant el procés de compra), donat que és necessari per 
gravar a làser cada eina o utensili on sigui possible. Cal especificar si és membre de l’ampa. 

 

PLATAFORMES DE GESTIÓ 

IEDUCA: Programa informàtic de gestió i control d’assistència de l’alumnat. Al 

setembre es facilitarà a les famílies el codi d’accés al programa, sempre i quan 

l’alumne no hagi comunicat lo contrari al centre en el cas de ser major d’edat.  

MOODLE: Sistema informàtic dels alumnes a fi de tenir informació dels diferents 

mòduls del cicles formatius; programacions, informacions d’inici de curs, activitats, 

temari, etc. 

ALTRES 

ARMARIET (TAQUILLA) 

A l’inici de curs el tutor/a de cada grup lliurarà a cada alumne una clau d’un armariet 

per a guardar l’uniforme i les eines. 

Dins de l’import de la matrícula hi està inclosa la fiança de 10€ de l’armariet. Aquests 

10 euros es tornaran a final de curs, durant el mes de juliol si la taquilla està en bones 

condicions.  

https://www.google.es/search?safe=active&client=firefox-b&q=Spai+Laboral&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&ved=0ahUKEwi7ksqtxpDOAhUBoSwKHemEAgIQtgMIHw&tbs=lf:1,lf_ui:2&biw=1344&bih=701#safe=active&q=Spai%20Laboral&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&tbs=lf:1,lf_ui:2&fll=41.6227282086149,0.6201007481628267&fspn=0.002570469993870006,0.004956728643176644&fz=18&oll=41.61715595,0.6181481000000001&ospn=0.013763907267929198,0.0049
https://www.google.es/search?safe=active&client=firefox-b&q=Spai+Laboral&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&ved=0ahUKEwi7ksqtxpDOAhUBoSwKHemEAgIQtgMIHw&tbs=lf:1,lf_ui:2&biw=1344&bih=701#safe=active&q=Spai%20Laboral&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&tbs=lf:1,lf_ui:2&fll=41.6227282086149,0.6201007481628267&fspn=0.002570469993870006,0.004956728643176644&fz=18&oll=41.61715595,0.6181481000000001&ospn=0.013763907267929198,0.0049
https://www.google.es/search?safe=active&client=firefox-b&q=Spai+Laboral&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&ved=0ahUKEwi7ksqtxpDOAhUBoSwKHemEAgIQtgMIHw&tbs=lf:1,lf_ui:2&biw=1344&bih=701#safe=active&q=Spai%20Laboral&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&tbs=lf:1,lf_ui:2&fll=41.6227282086149,0.6201007481628267&fspn=0.002570469993870006,0.004956728643176644&fz=18&oll=41.61715595,0.6181481000000001&ospn=0.013763907267929198,0.0049
https://www.google.es/search?safe=active&client=firefox-b&q=Spai+Laboral&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&ved=0ahUKEwi7ksqtxpDOAhUBoSwKHemEAgIQtgMIHw&tbs=lf:1,lf_ui:2&biw=1344&bih=701#safe=active&q=Spai%20Laboral&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&tbs=lf:1,lf_ui:2&fll=41.6227282086149,0.6201007481628267&fspn=0.002570469993870006,0.004956728643176644&fz=18&oll=41.61715595,0.6181481000000001&ospn=0.013763907267929198,0.0049
https://www.google.es/search?safe=active&client=firefox-b&q=Spai+Laboral&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&ved=0ahUKEwi7ksqtxpDOAhUBoSwKHemEAgIQtgMIHw&tbs=lf:1,lf_ui:2&biw=1344&bih=701#safe=active&q=Spai%20Laboral&rflfq=1&rlha=0&rllag=41617155,618148,706&tbm=lcl&tbs=lf:1,lf_ui:2&fll=41.6227282086149,0.6201007481628267&fspn=0.002570469993870006,0.004956728643176644&fz=18&oll=41.61715595,0.6181481000000001&ospn=0.013763907267929198,0.0049
http://www.spailaboral.es/
mailto:manel@info-spai.com
http://professional-knives.com/escuelas-de-hosteleria
http://www.inoxi-chef.com/escuelas-de-hosteleria
http://www.inoxi-chef.com/escuelas-de-hosteleria
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La fiança li dona dret a demanar un màxim de tres vegades la clau al conserge per 

oblit. A partir de la tercera vegada, cada alumne/a haurà d’abonar 12€ per el canvi de 

pany i tornarà al procediment des del començament, tant per pèrdua de la clau  o per 

oblit i així successivament. 

REFERENT  A  L’AVALUACIÓ 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà continuada, amb 
l’observació  sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en cadascuna de les 
unitats formatives i l’anàlisi global del progrés de  cada alumne/a en cada curs i al llarg 

del cicle formatiu.  

Durant tot el cicle formatiu i en cada un dels seus mòduls,  l’alumnat  haurà d’assistir 
com  a mínim el  80% d’hores de cada una de les unitats formatives obligatòriament, a 
fi de tenir una avaluació satisfactòria.  

Per tal de poder aprovar cada mòdul professional cal superar totes les unitats 

formatives positivament amb un mínim de 5.  

Avaluació Trimestral 

Pels alumnes que segueixen el curs amb regularitat, cada trimestre es farà una 

avaluació orientativa de seguiment de les competències adquirides. 

A final de curs l’alumnat rebrà la qualificació final que serà numèrica de l’1 al 10 i sense 

decimals. 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Aspectes que formen part de l’avaluació i que es demana la col·laboració de les 

famílies. 

 L’assistència:  les faltes i els retards. La comunicació amb la màxima antelació 
de la no assistència. El centre promou el desenvolupament de serveis amb 
clients reals, si l’alumne/a no ha d’assistir ho ha de comunicar per una millor 
planificació de la pràctica. 

 L’alumnat ha d’assistir a l’aula de pràctiques degudament uniformat, net  i amb 
l’utillatge corresponent. 

 L’alumnat no pot sortir  de l’aula sense permís del professor/a.  

 Des de l’Escola es realitzen nombroses activitats complementàries, com ara 
banquets, aperitius, participació en fires, etc. Aquestes són  imprescindibles per 
assolir els coneixements del mòdul. L’alumnat gaudirà, sense excepció d’un 
nombre determinat d’elles. A totes no serà possible la participació de tots els 
grups d’alumnes, dependrà de la magnitud de l’acte. 
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 El tracte de l’alumnat cap a qualsevol membre de la comunitat educativa, 
personal del centre i clients o visitants serà sempre de “vostè”.  

 Hi ha un telèfon de monedes al passadís. Si en algun moment es pogués fer ús a 
l’aula per un motiu concret, sempre seria sobre supervisió del professor/a que 
determinarà què, com i quan es farà. 

 L’espai per canviar-se de roba, és el vestuari, no cap altre indret del centre, de 
la mateixa manera , hi ha uns espais per menjar, que són el menjador, la 
cafeteria o els patis, no cap altre indret.  

 

LA IMATGE 

L'Escola pretén donar una imatge d'empresa. S'ha de tenir especial cura de la imatge 

personal, que inclou la higiene i la manera de vestir. Amb aquesta finalitat tenim unes 

normes que s'han de respectar i que detallem a continuació: 

 Respecte a la imatge professional cal dur l’uniforme sempre amb totes les 
peces de roba que el composen degudament col·locades, net i planxat. 

 La imatge professional en aquest sector requereix una imatge neutra i discreta 
per tant no es permet l’ús de pírcings i la presència de tatuatges en parts 
visibles de la pell. 

 Durant les hores de pràctiques i en les activitats extra escolars, que així ho 
requereixin, serà obligatori l'ús d'uniforme i de les eines establertes per a cada 
una de les professions. 

 S'ha de venir i marxar del centre amb roba de carrer i canviar-se en els 
vestidors designats per al cas. 

Higiene i manipulació d’aliments 

Les normes d’higiene són molt importants en el nostre centre tant pel 
desenvolupament correcte de l’aprenentatge professional com per assolir  uns 
paràmetres de convivència i respecte vers els altres adients.  

 És obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó  i netejar-se les ungles abans 
d’incorporar-se a l’aula de pràctiques, desprès d’anar al servei i de desprès 
manipular gèneres o matèries que puguin ocasionar la transmissió de gèrmens. 

 En cas de tenir ferides a les mans, cal protegir-les amb un dit de goma, guant o 
embenatge impermeable. 

 Cabells i pentinats 

 L’alumnat ha de portar els cabells nets i cuidats, sense coloracions no naturals 
ni pentinats incompatibles amb una imatge neutra (per exemple: rastes, crestes 
punk, rapats, etc). Dins dels tallers caldrà respectar en tot moment les  
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especificitats tècniques de cadascun dels àmbits professionals: cabells recollits, 
coberts, etc. 

 En cap cas es permet portar barba, bigoti o perilla dins de les instal·lacions,  
activitats i sortides tècniques de centre. 

 a aquells alumnes que manipulen aliments quan són a dins dels tallers pràctics 
de l’Escola. Els alumnes dels Cicles Formatius de Turisme, en cas que portin 
algun d’aquests elements  hauran de ser sempre nets, curts i arreglats.  

 Roba i calçat 

 S’ha d’assistir a classe correctament vestit i calçat.  

 La roba ha de ser el més professional i neutra possible, evitant talls, mides 
i  estils incompatibles amb la pràctica professional  i acadèmica. Cal oferir en 
tot moment una imatge de professionalitat tant pel que fa  a les formes 
estètiques com a la higiene, per tant no s’han de portar peces de roba 
trencades o esquinçades ni complements, com ara els pírcings o tatuatges 
visibles,   considerats de festa o de temps lliure.  En època estival tant les noies 
com els nois podran vestir peces de roba més lleugeres, com ara bermudes o 
samarretes de màniga curta, sempre que no siguin les pròpies de piscina o 
platja ni les dissenyades per a fer esport (banyadors, tops, xandalls, pantalons 
extremadament curts i samarretes tècniques) 

 Referent al calçat, cal excloure l’ús de sabates dissenyades per la pràctica 
esportiva i les xancletes per anar a la platja en totes les instal·lacions de centre. 

 Mòbils i altres aparells electrònics 

 L’ús de telèfons  mòbils no està permès  només es pot utilitzar fora del recinte 
escolar.  

 L’ús pedagògic dels aparells electrònics, inclosos els mòbils, queda  restringit a 
aquelles circumstàncies en que hi ha autorització expressa del professor 
responsable.  Serà a criteri exclusiu del professorat, i en la seva presència, que 
aquests aparells es puguin utilitzar de forma puntual i amb instruccions 
precises per alguna tasca relacionada amb les pràctiques  o amb els continguts 
acadèmics. 

 Pel que fa a les xarxes socials, en cap cas és poden utilitzar les imatges preses 
en activitats del centre, respectant en tot moment la privacitat i els drets dels 
altres companys/es. 

Totes les normes d’imatge són igualment aplicables en la realització de tràmits 
administratius en el centre. El seu incompliment pot representar que no es permeti 
l’entrada a l’aula o taller corresponent. 

Els dubtes d’interpretació de les normes d’imatge de l’Escola per part d’algun alumne 
seran resolts per l’equip docent i/o  l’equip directiu del centre.   
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Recordatoris envers als deures de l’alumnat. 

DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya DOGC núm. 4670, 

06.07.06 

L'alumnat te el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de 

la comunitat escolar. 

L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les seves 
aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la 
finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

Aquest deure bàsic es concreta, entre d’altres, en les obligacions següents: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació 
general del centre i respectar els horaris establerts. 

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions 
docents. 

c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i 
companyes en les activitats formatives. 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de 
l'alumnat implica les obligacions següents: 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de 
la comunitat educativa. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, 
sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

c) Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació 
vigent. 

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del 
centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de 
l'activitat escolar. 

e) Complir el reglament de les NOFC. 
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f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal 
del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus 
drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del 
centre i la legislació vigent. 

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, 
per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i 
l'orientació i de la convivència en el centre. 

h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat 
al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

 

AMPA 

SERVEIS QUE OFEREIX L’AMPA 

 Descomptes en les eines i uniformitat de l’alumnat (entre un 5 i un 15% dte) 
 Obsequi de benvinguda a l'AMPA d'un llapis de memòria USB. 
 Tallers temàtics per les famílies.  
 Ajuts a les activitats extraescolars durant el curs. Excursions.  
 100 %  Subvenció de l’orla de final de cicle. 
 Col·laboració en l’organització de concursos i activitats organitzades pel Centre. 
 Subvenció de premis.  
 Descomptes en activitats complementàries  i sortides tècniques organitzades pel 

Centre.  
 Servei de taxi en cas d’accident escolar. 
 Suport a les famílies. 

 


