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1. INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

Denominació oficial: INS D’HOTELERIA I TURISME 

Centre públic pertanyent al Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Població: LLEIDA Codi postal 25192 

Domicili: Partida Caparrella, s/núm. (Complex Caparrella) 

Telèfons : 973281180 – 973281182 

Fax :  973282696 

Adreça correu electrònic:  c5006720@xtec.cat 

Pàgina web: www.xtec.cat/iesescolahoteleriadelleida 

2. JUSTIFICACIÓ 

Com a conseqüència del canvi de direcció indicat pel Departament d’Educació 

amb data 25 d’octubre de 2020, es configura un nou Equip Directiu provisional 

fins a 30 de juny de 2020 a l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. Per 

aquest motiu, amb el curs en marxa i a causa de les dificultats en el traspàs de 

documentació i informació,  aquest nou Equip Directiu presenta aquesta nova 

PGA per tal de planificar, organitzar i donar resposta a les actuacions que portarà 

a terme fina a final d’aquest curs.  

3. EQUIP DIRECTIU 

Director .................................................  Xavier Tarragona Santamaria 

Cap d’Estudis .........................................  Neus Brenuy Casals 

Coordinadora pedagògica .........................  Divina Salvadó Guallar 

Secretària ..............................................  Laura Segarra Solanes 

Administradora .......................................  Carme Giménez Fèlix 
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4. OBJECTIUS 

Els objectius estratègics anuals que s’ha marcat aquest Equip directiu són: 

1. Millora dels resultats educatius. 

2. Millora de la cohesió social. 

3. Optimitzar l’organització i la gestió del centre.  

A continuació s’enumeren a més dels ja anomenats objectius estratègics, els 

objectius operatius i les activitats que se’n desprenen: 

1. Millora dels resultats educatius. 

1.1. Millora de les capacitats comunicatives en llengües estrangeres. 

1.1.1. Foment de les llengües estrangeres. 

1.1.1.1. Sol·licitar auxiliars de conversa. 

1.1.2. Internacionalització del centre.  

1.1.2.1. Projecte experimental amb Lourdes. 

1.1.2.2. Promoure la col·laboració amb centres i empreses 

estrangeres. 

1.2. Millora de la inserció professional.  

1.2.1. Implementació de la formació Dual. 

1.2.1.1. Trobada amb empresaris. 

1.2.2. Potenciar l’emprenedoria i la innovació. 

1.2.2.1. Potenciar l’ús de programari professional específic. 

1.2.2.2. Potenciar experiències en l’àmbit d’Innova FP i Emprèn FP. 

1.2.2.3. Creació d’una aula de treball cooperatiu. 

1.3. Millora de correlació entre currículum i pràctica docent. 

1.3.1. Posada en funcionament de les reunions d’Equips docent de 

cicle/grup. 

2. Millora de la cohesió social. 

2.1. Millora de la convivència al centre. 

2.1.1. Posada en funcionament del Consell de Delegats. 

2.1.2. Implementar accions per millorar la convivència entre iguals  

2.1.3. Millora de l’acció tutorial 

2.2. Millora de la relació amb l’entorn. 

2.2.1. Portes obertes. 
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2.2.2. Potenciar la col·laboració amb empreses. 

2.2.2.1. Projectes de col·laboració amb ICG. 

2.2.2.2. Creació de l’aula de tecnificació d’ICG de Catalunya. 

2.3. Modernització de la imatge de centre. 

2.3.1. Actuar sobre la imatge del centre. 

2.3.1.1. Canvi de logo. 

2.3.1.2. Millora del web. 

2.3.1.3. Potenciar l’ús del programa de gestió educativa per tota la 

comunitat. 

3. Optimitzar l’organització i la gestió del centre.  

3.1. Reestructuració de l’organització funcional del centre. 

3.1.1. Millora de la comunicació interna. 

3.1.2. Fomentar les xarxes internes de treball. 

3.2. Millora de les instal·lacions, maquinària i eines. 

3.2.1. Renovació de maquinària obsoleta. 

3.2.2. Compra de noves màquines i eines. 

3.2.3. Iniciar la reforma dels tallers. 
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OBJECTIU:1- Millora de resultats educatius 

OBJECTIU 
OPERATIU 

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIÓ 
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Resultats de 

centre 

 Promoure la col·laboració amb 

centres i empreses estrangers 
Nombre de noves 

aliances 

                                       
1 El progrés fa referència als indicador del sistema de Qualitat i millora del centre 
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OBJECTIU:1- Millora de resultats educatius 

OBJECTIU 
OPERATIU 

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIÓ 
INDICADORS DE 
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professional 

específic. 
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25 % dels 

convocats 

Director i 

Coordinador 

de Dual 

 Realitzar experiències en 

l’àmbit d’INNOVA FP 

 Creació d’una aula de treball 
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Al menys 
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Director i 

Coordinador
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 Una reunió mensual 
Grau de 

satisfacció del 

professorat Q
u
a
li
ta

ti
u
 

Grau de 

satisfacció 

bo 

Cap 

d’estudis 

Enquestes 

 

                                       
2 El progrés fa referència als indicador del sistema de Qualitat i millora del centre 
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OBJECTIU:2- Millora de la cohesió social 

OBJECTIU 
OPERATIU 

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIÓ 
INDICADORS DE 
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2.1.2. Implementar 
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potencials 
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3 El progrés fa referència als indicador del sistema de Qualitat i millora del centre 
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OBJECTIU:2- Millora de la cohesió social 

OBJECTIU 
OPERATIU 

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIÓ 
INDICADORS DE 
PROGRES 

TIPUS 

INDIC. 

CRITERI 
ACCEPTACIÓ 

RESPONSABLE 

I 
INSTRUMENTS 
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amb ICG. 
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Catalunya 
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2.3.1. Actuar sobre la 

imatge de centre. 

 Canvi de logo 

 Millora de la pàgina Web 

 Potenciar l’ús del programa 

de gestió educativa per tota 

la comunitat 

 

 


 

 

Equip 

directiu 

 

OBJECTIU:3- Optimitzar l’organització i la gestió del centre 

OBJECTIU 
OPERATIU 

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIÓ 
INDICADORS DE 
PROGRES 

TIPUS 

INDIC. 

CRITERI 
ACCEPTACIÓ 

RESPONSABLE 
I 
INSTRUMENTS 
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OBJECTIU:3- Optimitzar l’organització i la gestió del centre 

OBJECTIU 
OPERATIU 

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIÓ 
INDICADORS DE 
PROGRES 

TIPUS 
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RESPONSABLE 

I 
INSTRUMENTS 

3
.1

. 
R
e
e
s
tr

u

c
tu

ra
c
ió

 d
e
 

l’
o
rg

a
n
it
z
a
c
ió

 

fu
n
c
io

n
a
l 
d
e
l 

c
e
n
tr

e
 

3.1.1. Millora de la 
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3.1.2. Fomentar 

les xarxes internes 

de treball 
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directiu 
 Fomentar el treball en grup 

entre els docents 
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de maquinària 

obsoleta 

3.2.2. Compra de 

noves màquines i 

eines 

3.2.3. Iniciar la 

reforma dels tallers 

 Renovació de maquinària 

obsoleta 

 Compra de noves màquines i 

eines 

 Iniciar la reforma dels tallers 

 

 


 

 

Equip 

directiu 
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5. ORGANITZACIÓ 

Òrgans de participació 

Consell Escolar 4 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat 

escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els 

col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, 

alumnat, personal d'administració i serveis, famílies, etc. 

Periodicitat de les reunions 

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys 

un terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi 

de curs i una altra a la seva finalització. 

Composició del Consell Escolar d’Eschotur5 

El director, que el presideix .........................  Xavier Tarragona Santamaria 

La cap d'estudis .........................................  Neus Brenuy Casals 

La secretària, amb veu i sense vot ...............  Laura Segarra Solanes 

Un representant de l'ajuntament de Lleida ....  Francesc J. Cerdà Esteve 

Representant del personal d'administració i serveis Desert per trasllat de la 

persona elegida 

Representant empreses i sector laboral .........  Pilar Marqués (Gremi de 

Forners) 

Els i les representants del professorat elegits pel 

claustre 

Sebastià Duch Torrelles 

Manel García Gallego 

Josep De Jorge Ticó 

Jordi Llanes Ramón 

Montse Ormo Ruiz 

Salvador Vilalta Sasal 

  

Representants i dels pares i mares o tutors, 

elegits entre elles i ells. 

Josep Biarnés Sanz 

Abel Novio Biosca 

M. Carme Guiu Vidal 

                                       
4
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. DOGC núm. 5422, 16/07/2009. Text consolidat.  Article 148 

5 Segons les NOFC, d’acord al que regula DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 
DOGC núm. 5686, 05/08/2010. . text consolidat. 
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Representants i de l’alumnat, elegits entre elles i 

ells. 

Eusebi Juanpere Passanau 

Irina Novio Gándara 

Carolina Acosta Guiu 

Comissió econòmica 

Els centres de titularitat pública, hi ha d'haver preceptivament una comissió 

econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.  A Eschotur està 

formada per: 

el director que la presideix ..........................  Xavier Tarragona Santamaria 

la secretària ..............................................  Laura Segarra Solanes 

l‘administradora .........................................  Carme Giménez Félix 

un representant del professorat ...................  Jordi Llanes Ramón 

un representant dels pares d‘alumnes ...........  Josep Biarnés Sanz 

un representant dels alumnes  .....................  Eusebi Juanpere Passanau 

Claustre de professorat 

El claustre de professorat, que és l'òrgan de participació dels professors/es en el 

control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels 

aspectes educatius del centre, intervé en l'elaboració, la modificació i 

l’actualització del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels 

documents de gestió del centre.  

Periodicitat de les reunions 

El Claustre de professorat es reuneix com a mínim a inici i final de curs i dues 

vegades més coincidint amb el final del primer i segon trimestre del curs.  

Composició 

Aquest curs està composat per: 

Barbal Ricarte, Ester 

Berenguer Aler, Laura 

Bonillo Jiménez, Luis 

Brenuy Casals, Neus 

Canalias Masdemont, 

Gregori 

Coll Peró, Marta  

De Madariaga Herrera, 

Anna-M. 

Duch Torrelles, Sebastià 

Frago Torres, Carles 

Enric 

García Gallego, Manel 

Ginesta Cervós, Flors 

Giménez Félix, Carmen 

Ibáñez Salinas, Cèsar 

Jorge Ticó, Josep De 

Llanes Ramon, Jordi 

Lopez Rivas, Miguel 

Angel 

Pons Dilla, Jordi 

Roigé Guiu, Assumpció 

Salvadó Guallar, Divina 

Sánchez Jiménez, 

Francisco 

Segarra Solanes, Laura 

Tarragona Santamaria, 

Xavier 

Tomas Sánchez, Mercè 

Torre Golvano, Margarita 
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Fenés Fontanet, Pere 

Fígols Soler, Jordi 

Martí Casals, Xavier 

Ormo Ruiz, Montse 

Vilalta Sasal, Salvador 

Coordinacions 

Les funcions estan definides en les NOFC, i són les següents 

Formació professional .................................  Sebastià Duch Torrelles 

Formació Dual ...........................................  Lluís Bonillo Jiménez 

Qualitat ....................................................  Montse Ormo Ruiz 

Mobilitat ...................................................  César Ibáñez Salinas 

Borsa de treball .........................................  Salvador Vilalta Sasal 

Lingüístic ..................................................  Paco Sánchez Jiménez 

Informàtica  ..............................................  Pere Fenés Fontanet 

Prevenció de riscos laborals .........................  Laura Berenguer Aler 

APCC ........................................................  Carme Giménez Fèlix 

Equips de treball 

Consell de direcció 

D’acord al que regula el DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius, en les NOFC es contempla un consell de direcció que es 

reuneix bimestralment i està constituït per l’equip directiu, els i les Caps de 

departaments i àrees, la coordinadora de qualitat, la Coordinadora d‘Innovafp, el 

coordinador d‘emprenedoria, el coordinador d‘FP, el coordinador de dual, el 

coordinador de Riscos laborals, el coordinador d‘informàtica, el coordinador de 

mobilitat, el coordinador Lingüístic i la coordinadora d‘APPC. 

Departament /Àrea 

Els departaments didàctics són els òrgans bàsics encarregats d’organitzar i 

desplegar els ensenyaments propis de les àrees, matèries i les activitats que els 

siguin pròpies, dins l’àmbit de les seues competències. Els departaments 

didàctics estan compostos per tot el professorat que imparteix l’ensenyament 

propi de les àrees o matèries assignades al departament. Es reuneixen 

setmanalment i són els següents: 

Departament 

Llengües/FOL 

Cap:  Margarita Torre 

Golvano  

Ester Barbal Ricarte  

Laura Berenguer Aler  

Neus Brenuy Casals  

Montse Ormo Ruiz 
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Francisco Sánchez Jiménez 

   

Departament 

d’Indústries 

alimentàries 

Cap:  Josep De Jorge Ticó 
Xavier Martí Casals 

Jordi Pons Dilla 

   

Departament 

d’Hoteleria i 

turisme 

Àrea de serveis de 

restauració 

Cap: Miguel Angel López 

Rivas  

Gregori Canalias Masdemont  

Anna M. De Madariaga 

Herrera 

Carme Giménez Fèlix 

Flors Ginesta Cervós  

Jordi Llanes Ramon  

Assumpció Roigé Guiu 

Divina Salvadó Guallar 

Laura Segarra Solanes 

Salvador Vilalta Sasal 

  

Àrea de cuina 

Cap: Manel García Gallego 

Lluis Bonillo Jiménez 

Marta Coll Peró 

Sebastià Duch Torrelles 

Pere Fenés Fontanet 

Jordi Fígols Soler 

Carles Enric Frago Torres 

Xavier Tarragona Santamaria 

Mercè Tomás Sánchez 

Equips docents 

De grup 

Estan formats pel conjunt de docents relacionats amb un grup. El/la tutor/a del 

grup coordina l'equip docent de grup i aquest es constitueix en junta d'avaluació 

per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants 

d‘aquest seguiments.  Les funcions estan detallades en les NOFC. 

A més de les reunions de junta d’avaluació, es reuniran sempre que algun dels 

seus components o algun membre de l’equip directiu ho consideri necessari. 

De cicle 

Tots els docents relacionats amb un cicle formatiu, es reuniran un cop al mes 

amb la finalitat de treballar la coordinació entre totes les matèries del cicle i si és 

el cas, organitzar i portar a terme el mòdul de síntesi i el mòdul Dual on 

correspongui.  
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Tutoria 

En aquest grup, a més de la Coordinadora pedagògica i els tutors i tutores de 

grup, hi participen de forma activa el Coordinador d’FP i el Coordinador de dual. 

6. OFERTA FORMATIVA 

Les distribucions curriculars es troben en els annex d’aquest document. 

PFI(nee) Auxiliar d’hoteleria  

PFIHT03 Grup únic Horari: de 09:00 a 16:50 

Tutora de grup .........................  Ester Barbal Ricarte 

Auxiliar PAE .............................  Ingrid Pérez Panadés 

Cicles formatius de grau mitjà 

Denominació Cuina i gastronomia + serveis de restauració - DUAL 

Codi: HT10 + HT30 Horari: de 09:00 a 16:50 

Aquest curs hem iniciat aquesta modalitat d’aprenentatge.  S’ofereix la possibilitat de 

obtenir dos títols en tres anys realitzant part de la formació en empreses.  

Grup: Tutor: 

Primer A  .................................  César Ibáñez Salinas 

Primer B ..................................  Paco Sánchez Jiménez 

Denominació Combinat de Cuina, gastronomia i serveis de 

restauració 

Codi: HT10 + HT30 Horari: de 09:00 a 16:50 

Grup: Tutor/a: 

Segon A...................................  Sebastià Duch Torrelles 

Segon B...................................  Marga Torre Golvano 

Tercer .....................................  Salvador Vilalta Sasal 

Denominació  Forneria, pastisseria i confiteria 

Codi: IA60 Horari: de 09:00 a 16:50 

Grup: Tutor/a: 
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Primer .....................................  Josep De Jorge Ticó 

Segon .....................................  Neus Brenuy Casals 
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Cicles formatius de grau superior 

Denominació: Direcció en cuina +Direcció de serveis en restauració -

DUAL 

Codi: HTD0 + HTE0 Horari: de 09:00 a 16:50 

Aquest curs hem iniciat aquesta modalitat d’aprenentatge.  S’ofereix la possibilitat de 

obtenir dos títols en tres anys realitzant part de la formació en empreses.  

Grup: Tutor/a: 

Primer ......................................  Carme Giménez Fèlix 

Denominació Combinat Direcció en cuina i Direcció de serveis en 

restauració 

Codi: HTD0 + HTE0 Horari: de 09:00 a 16:50 

Grup: Tutor: 

Segon ......................................  Carles E. Frago Torres 

Tercer ......................................  Lluis Bonillo Jiménez   

Denominació: Gestió d’Allotjaments Turístics 

Codi: HTB0 Horari: de 09:00 a 16:50 

Grup: Tutora: 

Primer/Segon ............................  Divina Salvadó Guallar 
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Estadística de matriculació 

Cicle Codi Pla Curs quantitat 

PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i 

serveis de restauració 
PFI HT03  1r 10 

CFGM combinat de Cuina i 

gastronomia i Serveis de restauració 

HT10 

HT30 

LOE 

Dual 
1r 44 

LOE 
2n 29 

3r 33 

CFGM Forneria, pastisseria i 

confiteria 
IA6O LOE 

1r 16 

2n 15 

CFGS Gestió d’allotjaments turístics HTD0 LOE 
1r 8 

2n 11 

CFGM Cicle combinat de Direcció en 

cuina i Direcció de serveis en 

restauració 

HTD0 + 

HTE0 

LOE 

Dual 
1r 13 

LOE 
2n 17 

3r 17 

 

7. TREBALL EN XARXA 

Seguint amb les línies de treball marcades pel Departament d’Educació, Eschotur 

treballa en xarxa a les següents matèries: 

 Coordinador/a 

Xarxa Innova FP  .......................................  Laura Segarra Solanes 

Xarxa d’assessorament i reconeixement  .......  Neus Brenuy Casals 

Xarxa Emprèn FP  ......................................  Miquel A. López Rivas 

Xarxa de Qualitat  ......................................  Montse Ormo Ruiz 

Xarxa de Mobilitat ......................................  César Ibáñez Salinas 

Xarxa de DUAL  .........................................  Lluís Bonillo Jiménez 

8. POLÍTICA DE QUALITAT  

L’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida vol respondre amb eficàcia a les 

necessitats de la societat que l’envolta, l’administració educativa i als membres 

de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les 

estratègies de gestió i de treball més avançades i, a l’hora, escaients com es 
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demostra amb la certificació dins la norma ISO 9001:2015 des del maig de 

2018. 

L’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida ha adoptat com a Política  de 

Qualitat: 

 Orientar el funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat 

dels ensenyaments que s’hi imparteixen. 

 Satisfer les necessitats i expectatives d’aquelles persones que reben o 

utilitzen, directament  o indirecta, els serveis del centre: l’alumnat, les 

famílies, el món empresarial, els centres superiors d’ensenyament i 

l’entorn social i cultural, oferint-los un servei de qualitat. 

 Compartir un clima de treball amb un alt grau de satisfacció professional i 

personal de l’equip humà que hi treballa. 

El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització del centre i la millora 

contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip 

directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir 

els objectius de qualitat. 

Amb la Coordinadora de Qualitat, hi treballa la Coordinadora Pedagògica, i la 

comissió de qualitat, composada per un membre de cada àrea o departament. 

La comissió de qualitat  s’encarrega de tirar endavant tots els aspectes per 

assegurar l'establiment, implementació i manteniment dels processos del sistema 

de Gestió de la Qualitat al centre amb les següents funcions: 

 Establir els objectius de qualitat. 

 Difondre la política de qualitat del centre. 

 Elaborar, controlar i revisar la documentació del Sistema de Gestió de la 

Qualitat. 

 Fer la revisió del sistema de gestió de la qualitat. 

 Fer el seguiment dels objectius de la qualitat i millora. 

 Analitzar els indicadors de satisfacció dels grups d’interès del centre. 

 Crear, impulsar i fer el seguiment dels equips i accions de millora. 

 Fer el seguiment del programa de formació en qualitat. 

 Planificar les auditories i fer l’anàlisi del resultat d’aquestes. 

 Analitzar les possibles no conformitats del SGC. 

 Proposar accions de millora, incloent-hi les correctives i les preventives. 
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9. PROGRAMES I PROJECTES 

El centre té en funcionament els següents projectes d’innovació i millora: 

Emprèn FP 

La comissió d’emprenedoria està formada per Carme Giménez, Laura Segarra i el 

coordinador  Miquel A. López.  Es reuneixen per treballar els projectes quan cal.  

El centre està inclòs en el programa Emprèn FP, i els objectius són: 

 Fomentar la interdisciplinarietat en els projectes de síntesi cercant 

sinergies de cooperació entre les diferents famílies professionals. 

 Estimular les capacitats emprenedores de l'alumnat. 

 Apropar els projectes a la realitat de l'entorn. 

 Impulsar i fomentar la cultura emprenedora de la comunitat educativa. 

 Incrementar la presentació de projectes de síntesi a premis i concursos. 

 Desenvolupar activitats internes dins del centre, en col·laboració amb  el 

programa Innova FP. 

Innova FP 

La coordinadora és Laura Segarra, que treballa conjuntament amb l’equip Innova 

FP format per: Carme Giménez, Xavier Martí i Salvador Vilalta.  Fan una reunió 

setmanal dimecres a la tarda. 

El centre està inclòs en el programa Innova FP, i els objectius són: 

 Actualitzar coneixements a la Formació Professional. 

 Treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement amb 

valor educatiu i empresarial. 

 Esdevenir un referent en innovació en el territori (PIME i altres 

organitzacions). 

 Impulsar i fomentar la cultura innovadora de la comunitat educativa. 

 Millorar la formació de l'alumnat mitjançant la seva participació en 

projectes innovadors que contribueixin a l'adquisició i consolidació de 

nous continguts, habilitats i actituds, i que li facilitin la futura inserció 

laboral.  

 Establir nous vincles amb empreses i altres organitzacions. 

 Definir i desenvolupar estratègies de relació i afavorir les vies que 

facilitin la cooperació en el camp de la innovació i la transferència de 
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coneixement entre els centres educatius i les empreses, entitats i 

particulars.  

 Desenvolupar activitats internes dins del centre, en col·laboració amb  el 

programa Emprèn FP. 

 Dinamitzar sessions de difusió al centre, i a fora, dels coneixements 

adquirits a les sessions de xarxa del programa d’Innovació i transferència 

de coneixement. 

Servei d’assessorament i reconeixement 

El centre ofereix el servei d’assessorament i reconeixement per als cicles 

formatius de grau mitjà de la família d’Hoteleria i Turisme 

Coordina el servei la Cap d’estudis, que compta amb un equip d’assessors, 

depenent de l’especialitat 

Internacionalització 

César Ibañez està a càrrec d’impulsar i coordinar juntament amb l’equip directiu i 

els coordinadors d’FP i Dual, la internacionalització del centre.   Es reuneixen 

quan cal per organitzar les activitats de mobilitat i internacionalització.  

L‘Escola d‘Hoteleria i Turisme de Lleida, donada la naturalesa dels estudis 

professionals que en ella s‘imparteixen, ha fet una clara aposta per facilitar les 

pràctiques professionals en països estrangers, així com la participació en 

projectes internacionals.  Les tasques genèriques en relació a aquest punt són:   

 Coordinar la internacionalització.  

 Coordinar l‘equip de persones que treballen en aquest àmbit.  

 Elaborar els projectes de mobilitat i internacionalització. 
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Previsió de mobilitat 

Totes les activitats previstes es porten a terme en el marc dels projectes 

Erasmus + 

Objectiu Tipus  
Nivell 

destinatari 
Dates 

Nombre 

participants 

Destinació

/Origen 

Centre 

col·laborador 

Enviament 

alumnes 

Realització de pràctiques 

en empresa i estudis en 

un país estranger amb 

reconeixement curricular 

Grau mitjà 

Del 20 de gener 

al 18 d’abril de 

2020 

(90 dies) 

2 alumnes 

cuina 

Lourdes  

(França) 

Lycée des Metiers de 

l´Hôtellerie-

Restauration 

l´Arrouza / Empreses 

del sector 

Realització de pràctiques 

en empresa en un país 

estrangers amb 

reconeixement del 

mòdul de Formació en 

centres de treball 

De l’1 de març al 

4 d’abril de 2020 

(33 dies + 2 de 

viatge) 

6 alumnes de 

cuina 

1 alumne de 

serveis de 

restaurant 

Londres 

(Regne 

Unit) 

Empreses de 

restauració 

4 alumnes de 

forneria 

2 alumne de 

cuina 

Perpinyà 

(França) 

Chambre de métiers 

et l´Artisanat  des 

Pyrénées –Orientales 

/ Empreses del sector 

5 alumnes de 

cuina 
Itàlia Empreses del sector 

Enviament 

alumnes  

Realització de pràctiques 

en empresa en un país 

estrangers amb 

reconeixement del 

mòdul de Formació en 

centres de treball 

Grau 

superior 

Del 25 de gener 

al 28 de març de 

2020 

(62 dies + 2 de 

viatge) 

2 alumne de 

serveis de 

restaurant 

Londres 

(Regne 

Unit) 

The Garrick Club 

Del 29 de març 

al 30 de maig de 

2020 

(61 dies + 2 de 

viatge) 

2 alumne de 

serveis de 

restaurant 
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Objectiu Tipus  
Nivell 

destinatari 
Dates 

Nombre 

participants 

Destinació

/Origen 

Centre 

col·laborador 

2 de febrer al 4 

d’abril de 2020 

(61 dies + 2 de 

viatge) 

1 alumna de 

cuina 

Mikkeli 

(Finlàndia) 

Etela-Savon Koulutus 

Oy, Etela-Savon 

ammattiopisto 

/empreses del sector  

(61 dies + 2 de 

viatge) 

9 places 

pendents 

d’adjudicar 

Per 

determinar 
Per determinar 

Recepció 

d’alumnes 

Realització de pràctiques 

en empresa 

------ 

Del 16 d’octubre 

al 16 de 

novembre de 

2019 

(30 dies + 2 de 

viatge) 

3 pastisseres 

1 recepcionista 

Szeged  

Hongria 

Ferenc Hansági 

Vocational and 

Secondary School for 

Catering and Tourism 

------- 

Del 15 al 27 de 

març de 2020 

(10 dies + 2 de 

viatge) 

14 alumnes de 

pastisseria 

 

Perpinyà 

(França) 

Chambre de métiers 

et l´Artisanat  des 

Pyrénées –Orientales  

--------- 

02 de març al 4 

d’abril de 2020 

 

3 

recepcionistes 

Mikkeli 

(Finlàndia) 

Etela-Savon Koulutus 

Oy, Etela-Savon 

ammattiopisto  
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Altres  

Cursos ocupacionals 

Es realitzaran quan existeixi proposta i sempre que hi hagi acord en les accions 

pressupostàries. Pel que fa a cursos sol·licitats al Departament d’Ensenyament 

també es realitzaran tenint present l’existència d’espais i la disponibilitat 

horària dels professors/es del centre. 

Programes PFI  

El centre cedeix espais i comparteix professorat amb el Pla de Transició al Treball 

d’Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restaurant i Bar gestionat per Institut 

Municipal d'Ocupació Salvador Seguí. 

Col·laboracions amb entitats públiques o privades 

El centre està obert a participar amb el seu entorn, tant físic com professional.  El 

funcionament dependrà del tipus de col·laboració sol·licitada. 

Activitats fora d’horari lectiu no incloses en les activitats previstes 

Proposta d’activitats fora d’horari lectiu que no estiguin incloses en l’activitat 

docent. La direcció del centre traslladarà les sol·licituds als departaments que les 

puguin desenvolupar, els quals decidiran la participació. 

Cessió d’espais. 

Si es tracta de cedir l’ús de instal·lacions, caldrà l’autorització expressa de la 

direcció i acordar la part econòmica corresponent a la utilització de les 

instal·lacions. 

Xerrades informatives d’institucions , empreses , etc.  

Sempre que els destinatari sigui l’alumnat, com a criteri general seran ateses les 

demandes dels organismes i/o institucions públiques.  En el cas de institucions 

privades, s’esbrinarà amb cura el contingut de la xerrada. 

En qualsevol xerrada hi serà present com a mínim un/a docent. 

Altres activitats 

Quan es rebi alguna proposta la direcció consultarà i actuarà en conseqüència, 
sempre que es consideri d’interès per l’alumnat, en la línia educativa del 
centre i respectant els compromisos amb l’entorn. 
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10. DISTRIBUCIÓ CURRICULAR 

En aquests moments, estan convivint al centre dos model curriculars.  En els 

documents annexes podreu veure com es distribueixen les matèries segons cada 

un dels models. 

Annex 1 – Distribució curricular LOE -  per a la promoció 2017-2020 i 2018-2021 

Annex 2 – Distribució curricular LOE – DUAL per a la promoció 2019 - 2022 

11. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Marc horari del centre 

El marc horari general del centre és de 08:30h.a 18:00hores. 

Horari d’atenció de secretaria 

L’horari general d’atenció de Secretaria és de 09:00 a 15.00h. 

No obstant, a l’alumnat se l’atén durant els períodes d’esbarjo, pràctics o teòrics i 

en els períodes de descans en horari lectiu de centre. 

Finalment, cal afegir així mateix que fora d’aquests horaris, el personal, 

l’administradora i la secretària romanen a disposició, prèvia cita, en qualsevol  

necessitat o gestió de Secretaria per part dels membres de la comunitat educativa 

i/o del públic en general. 
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Calendari del curs  

 

 

2         Inici  Curs 2019 -20 

11 Diada Catalunya  

12 Inici dels cicles 

CFGM/PFI 

18 Inici dels cicles CFGS 

30 Festa local 

12 INICI 1r  TRIMESTRE CFPM 

18 INICI 1r  TRIMESTRE CFPS 

 

 

 

SETEMBRE 2019 

DL DM DC DJ DV DS DG 

    1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 
 

OCTUBRE 2019 

DL DM DC DJ DV DS DG 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

1Inici horari matí/tarda  

15,16,17 Avaluació inicial 

31  Lliure disposició 

 

1 Festa Tots Sants  

25         Inici de FCT 2n FPC 

 

NOVEMBRE 2019 

DL DM DC DJ DV DS DG 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

 DESEMBRE 2019 

DL DM DC DJ DV DS DG 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31  
 

9  Notes aSaga 

1 al 20 FCT 2n FPC 

6  Dia de la Constitució 

10,11,12Juntes d’avaluació 

20  Lliurament de notes  

23 al 31 Vacances de Nadal 

9 INICI 2n TRIMESTRE 

1al 7 Vacances de Nadal 

 

GENER 2020 

DL DM DC DJ DV DS DG 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  
 

 FEBRER 2020 

DL DM DC DJ DV DS DG 

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  
 

 24 Lliure disposició  
 

 

 

6  Notes a Saga 

9, 10 i 11 Juntes d’avaluació 

13             Lliurament de 

notes 

1              Inici Erasmus+ GM 

9 INICI 3r TRIMESTRE 

MARÇ 2020 

DL DM DC DJ DV DS DG 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31  
 

 ABRIL 2020 

DL DM DC DJ DV DS DG 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30  
 

4 al 13 Setmana Santa 

3FinalitzaErasmus+ GM 

 

1 Dia del treballador 

11 Festa local 

8 Lliure disposició 

21         Orles 

22 Notes finals a Saga 

25 Inici horari intensiu 

25, 26, 27 Juntes 

d’avaluació 

25 al 29 Mòdul Síntesi GAT 

29 Lliurament de notes 

 

MAIG 2020 

DL DM DC DJ DV DS DG 

 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

 JUNY 2020 

DL DM DC DJ DV DS DG 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30  
 

 

1 al  5  Recuperacions 

9  Notes aSaga  

10,11,12 Juntes avaluació 

extraordinària 

19  Lliurament de notes 

24            Festa Sant Joan  
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Horaris de grup 

Es poden trobar annexats a aquest document (annex 4).  Aquests s’han canviar 

el mes de gener.  El fet de canviar els horaris un cop iniciat el curs es deu a: 

 Canvis en els càrrecs de responsabilitat i coordinacions. 

Amb efectes de 27 d’octubre de 2019, la Directora va cessar en les seves 

funcions, i això va tenir les següents conseqüències: 

o El Cap d’estudis va ser nomenat com a Director provisional fins la 

convocatòria per cobrir aquesta plaça. 

o El Coordinador pedagògic va presentar la seva dimissió, així com el 

coordinador de FP i Dual, el Coordinador d’Informàtica, el coordinador de 

Riscos laborals i el Cap de departament de l’àrea de cuina. Més a més, la 

Directora també era la coordinadora de qualitat, càrrec que també va quedar 

lliure.   

o La majoria de persones que van entrar a formar part de la direcció del 

centre, o varen assumir responsabilitats, eren d’especialitats diferents a les 

que sortien. 

Aquesta nova situació, va obligar a re-assignar responsabilitats, i per tant, a 

redistribuir hores lectives entre el Claustre de professors.  

 Baixes mèdiques del professorat 

Des de l’1 de novembre s’han succeït un nombre considerable de baixes, 7(24% 

del claustre) fins al moment de les que 4 es preveuen de llarga durada. 

És necessari fer notar, que la gran quantitat de baixes, a les que s’han de sumar 

permisos i visites mèdiques, han provocat que durant tot aquest període s’hagin 

cobert un gran nombre de classes, especialment de l’àrea de Serveis de 

restauració que ha estat la més afectada, gràcies a la voluntarietat d’alguns dels 

companys d’àrea.  

 Aplicació del currículum 

Al revisar l’aplicació del currículum vigent, es van detectar diferents problemes. 

Per una banda, faltaven hores de determinats mòduls i per altra, al revisar la 

distribució Dual dels cicles combinats d’hoteleria de grau mitjà i superior, es va 

arribar a la conclusió que tal i com estaven distribuïts els mòduls, no era possible 

que l’alumnat obtingués una titulació al finalitzar el segon curs.  

Canvis realitzats: 

 En l’assignació de matèries al professorat. 

En aquest cas, s’han donat dos circumstancies diferents: 
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1-  el canvi de persones amb responsabilitat, i per tant, amb necessitat de 

reducció en l’horari lectiu, 

2- per altra, la substitució dels professorat en situació de ILT. 

En el primer cas, donat que 3 dels docents que van deixar les seves 

responsabilitats eren de l’àrea de sala, i una quarta va causar una baixa 

previsiblement de llarga durada, es va optar per redistribuir les hores d’aquesta 

última entre els professors que havien deixat el càrrec, amb el que va haver un 

primer canvi de titularitat en les matèries, totes elles del currículum de sala. 

A l’horari de l’Administradora sortint , se li van afegir hores de l’administradora 

entrant i la Coordinadora pedagògica entrant, ja que totes són docents de la 

mateixa àrea. 

La Cap d’estudis entrant és de l’àrea de FOL, i era la única en el centre d’aquesta 

especialitat on ja impartia els mòduls de FOL i EIE de forma conjunta a diversos 

cicles sempre que era possible pel nombre d’alumnes.  En aquest cas, es va 

dotar al Centre amb una nova plaça de FOL per assumir hores de la Cap 

d’estudis i algunes de les que deixava la Administradora entrant.  

Hem d’afegir a totes aquestes circumstàncies que les noves Administradora, la 

Coordina pedagògica i Cap d’estudis, eren tutores i han continuat amb les seves 

tasques relacionades amb aquest tema.  

Pel que fa a les substitucions, hem de tenir present algunes especificitats del 

coneixements impartits en les famílies d’Hoteleria i Turisme i de Indústries 

Alimentàries en aquest centre: 

o té una gran quantitat de matisos, i per a un bon funcionament del centre, és 

important buscar el professorat més adien per cada una de les matèries a 

impartir. 

o En l’Escola d’Hoteleria i Turisme, els ensenyaments pràctics estan basats en 

la simulació d’una empresa de restauració, amb el que cada dia interactuen 

en les activitat docents diferents professorat i alumnat de quasi la totalitat 

del cicles formatius del centre.  Tot això fa que les substitucions de 

professorat sempre generin distorsions en el funcionament del centre, però 

quan la quantitat de professorat substitut, en la majoria dels casos sense 

experiència docent prèvia, és tan gran, es fa difícil el funcionament normal 

del centre.   

Per intentar minimitzar al màxim les conseqüències dels canvis constants de 

docents, s’han anat modificat de nou les assignacions de matèries i grups, 

sempre amb el criteri de donar a l’alumnat la millor formació possible.  
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 En la distribució curricular. 

Aquest curs, el centre ha iniciat formació dual a tres cicles formatius dels 4 cicles 

formatius que imparteix, dos de ell combinant dos cicles complementaris (cuina i 

sala). Un a grau mitja i un altre a grau superior.   

Consultada la documentació disponible al centre, vàrem arribar a la conclusió 

que tal i com s’havien distribuït les matèries, no era possible finalitzar una 

titulació al segon any en aquest cicles combinats, ja que la càrrega lectiva a les 

aules era molt més gran a segon que a primer, amb el que era impossible fer les 

hores del mòdul dual, o bé el dual a l’empresa.  

Després de parlar amb la inspectora del centre, es va passar dues hores 

setmanals del currículum de segon a primer, per començar a alleugerir les hores 

de classe. S’adjunta distribució curricular prevista i a l’actual.  

Horaris docents 

Igual que en el cas anterior, es poden trobar annexats (annex 5) en aquest 

document. 

Els criteris d’assignació dels mòduls i/o unitats formatives, es basa en el 

coneixement de les capacitats, habilitats i coneixements del professorat del 

centres, i això combinat amb les seves peticions, ens dona la distribució de les 

matèries a impartir.  

No obstant, hem de remarcar que el curs ja era en funcionament quan aquest 

equip directiu va iniciar les seves tasques, i per tant, les matèries ja estaven 

distribuïdes, i únicament s’ha aplicat el criteri anterior en el cas que per 

circumstàncies diverses s’ha hagut de re-assignar horaris.  

Pel que fa als criteris d’assignació horària del professorat per portar a terme 

tasques específiques del centre, és el següent: 

Tipus Tasca 
Assignació hores a la  

tasca 

Hores 

reunió 

  
lectives 

no 

lectives 
Si/no 

C. Unipersonal Director 10 9 si 

C. Unipersonal Cap d'estudis 8 8 si 

C. Unipersonal Coordinadora pedagògica 8 8 si 

C. Unipersonal Secretària 8 8 si 

C. Unipersonal Administradora 6 8 si 
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C. coordinació Cap departament /àrea 2 0 si 

C. coordinació Formació professional 3 3 si 

C. coordinació Formació Dual 3 3 si 

C. coordinació Qualitat 3 3 si 

C. coordinació Lingüístic 0 1 no 

C. coordinació Informàtica  3 0 no 

C. coordinació Prevenció de riscos laborals   3 no 

C. coordinació APPC   3 no 

C. coordinació Compres i economat 3 3 no 

C. coordinació Tutoria grup 1   si 

C. coordinació Tutoria FCT 1   si 

 

Horaris de reunió 

Reunió Dia Hora Periodicitat 

Equip directiu 

dimecres 14:00 a 15:00 

Setmanal 

divendres 12:30 a 14:30 

Caps departament/àrea dimarts 11:30 a 12:30 

Tutors dimecres 15:00 a 15:55 

Departament Idiomes I 

FOL 
dimarts 15:00 a 15:55 

Departament de 

Indústries alimentàries 

dilluns 15:55 a 16:50 Àrea de cuina 

Àrea de serveis de 

restauració 

Consell de Direcció dilluns 16:50 a 17:40 Mensual 
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Equips docents de cicle dimecres 16:50 a 17:40 

Delegats i sotsdelegats divendres 12:00 a 12:30 

Equips docents de grup Per definir Per definir trimestral 

Reunió de famílies  
Durat el mes 

de novembre 
20:00 22:00 anual 

Guàrdies, permanències, càrrecs i tasques 

S’adjunta document amb el desplegament de les guàrdies, de professorat i 

directives, permanències, càrrecs i tasques que s’han definit amb anterioritat en 

aquest document.  

Pel que fa a les guàrdies, en podem trobar de tres tipus: 

Guàrdia de porta.  El professorat ha d’estar a l’entrada per controlar que 

l’alumnat respecti les normes de imatge contemplades en les NOFC. 

Guardia.  A més de substituir al professorat absent quan figuri en la graella de 

guàrdies i en el programa de gestió, sempre s’ha de fer una volta pels 

passadissos al canvi de classe per veure que tot està correcte. Es 

poden obrir les aules ordinàries als alumnes mentre no arriba el 

professor, però no els tallers, aules d’informàtica ni biblioteca. 

En les guàrdies de 11:30 a 12:30, s’ha d’estar atent al canvi de classe 

de pràctiques a les 12:00 per a que l’alumnat no faci soroll al passadís. 

A les guàrdies de les 13:30 a 14:30 hi haurà poques oportunitats de 

cobrir als companys, però el professorat de guàrdia ha d’estar atent a 

que l’alumnat no faci massa soroll al passadís o mentre s’espera per 

entrar al menjador.  

Guardia de pràctiques.  És la que té el professor que està dinant durant els seu 

període de pràctiques.  Està clar que ha d’estar al menjador o als 

tallers.  

Guardia de menjador.  En aquest període s’ha d’estar al menjador i la funció és 

col·laborar amb el professor de sala controlant que el comportament 

de l’alumnat que de fa client sigui el correcte.  En aquest període pot 

estar dinant.    

Càrrecs, tasques i permanències.  En aquests períodes s’ha d’estar localitzable i 

si es necessita, se li pot demanar al professorat que faci guàrdia, 

acompanyi un accidentat o qualsevol tasca que se li encomani.  Per 
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facilitar la localització, posarem un full amb el professorat que consta 

en aquesta situació per a que posi el lloc on se’l pot  

12. PREVISIÓ D’ACTIVITATS 

Activitats curriculars centre 

trimestre Activitat Grups 

1r 
Banquet Solidari.   Xup Xup. Tots excepte 2n GAT, 1FORN, 1r GM 

Coffee break Jornades UDL.  Forn 1 i 2.   I   3er CFGM. 

2n 
Fira de l’Oli  de  Borges. 2on Forn,  2on CFGS,  3er  CFGM. 

Concurs Joves Cuiners.  1er CFGS,   2on CFGS. 

3
r 

tr
im

e
s
tr

e
 

Concurs Cocteleria. GAT 1,  3er CFGM,  2on CFGS. 

Fira FP. TOTS 

Aperitiu per Jub. Docents. 3er CFGS i 3er CFGM. 

Dia de portes Obertes 
GAT1, GAT2  CFGM i CFGS de Cuina i  

Serveis. 

Lliurament Orles. 
Tots excepte 3r GM, 3r DIR, 2n GAT, 2n 

FORN 

Cat Skills  2020 ( bianual) Cuina, 

serveis i forneria 

3r CFGS Cuina, 2on CFGS Serveis, 1er 

Forneria 

Concurs  DESCOBRIR CUINA 3r CFGM Cuina i serveis 

WORKSHOP (bianual) TRANSVERSAL 

 

 

 

Activitats curriculars/formació i xerrades 

Àrea de Sala 

trimestre Activitat Grup Mòdul/UF 

1r  Tast Vins Torres 2n DIR/2nGM M4 UF1/ M7 UF1,2 
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Activitats curriculars/formació i xerrades 

Àrea de Sala 

trimestre Activitat Grup Mòdul/UF 

2
n
 t

ri
m

e
s
tr

e
 

Formació Batalla Cafès 3r GM/1r DIR M4/M2 

Jornades de la Cuina del Porc. 1r DIR M2 

Tast Olis les Garrigues 2n DIR M4 UF1 

Tast Forum Vinagres 2n DIR M4 UF1 

Tast/xerrada J.R. Escoda 

 vins biodinàmics 
2n DIR M4 UF1 

Tast vins celler Clos Pons 2n GM M7 UF1,2 

Concurs Barista San Feliu 3r GM/3r DIR M4/M2 

3
r 

tr
im

e
s
tr

e
 

Tast xocolata Pangea 3r GM/3r DIR M4 UF2,3/M1 UF2 

Tast i xerrada Colmado Quílez 3r GM/3r DIR M4/M2 

Tast cerveses Ponent 3r GM/3rDIR M4 UF2,3/M1 UF2 

Tast aigües del món 3r GM Síntesi  

Tast en diferents copes. Riedel 2n DIR M4 UF1 

Formació infusions naturals 1r GM M2 

Concurs cocteleria Sant Pol 3r GM M4 

Concurs intern smoothies i 

batuts 
1r/2n DIR M4 UF2,3/M3 UF2,3 

Concurs intern cocteleria 2n/3r GM M4 UF2 

Concurs Cocteleria 

Interescoles 
3rGM/2n DIR  
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Activitats curriculars/formació i xerrades 

Àrea de Cuina 

trimestre  GRUP MÒDUL/UF 

1r 
Concurs intern de cuina de 

competició 

TOTS TRANSVERSAL 

2n 

Concurs la Galera Cambrils alumnes  

Xerrada Arròs Montsià DIR 1 3r GM  

Tast Xerrada xocolata 3r DIR   

3r 

Jornades del Porc “GASTROPORC” CFGM i CFGS  TRANSVERSAL 

Beca ICG  3r GS  

Tast olis DOP Siurana 2n GM   

 

Activitats curriculars/formació i xerrades   

Àrea de Forneria Pastisseria 

trimestre Activitat Grup Mòdul/UF 

2n Concurs Forneria/pastisseria. FORN 1/2  

    

 

Activitats curriculars/formació i xerrades   

Àrea de Turisme 

trimestre Activitat Grup Mòdul/UF 

1r Decoració de nadal GAT1 M3 UF4 

2n Vídeo currículum GAT1 M8 UF2, EIE 

3r 
Concurs Fotografia GAT 2 M6 UF2 

Diada Sant Jordi GAT1 M4 

SEMPRE Visites de centre GAT2 M6 UF1 
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Activitats curriculars/formació i xerrades   

Formació i Orientació Laboral 

trimestre Activitat Grup Mòdul/UF 

1r Tècniques recerca de feina 

FORN 2, 3r 

GM. 2n DIR, 

GAT2 

FOL UF1 

2n Marca personal 

FORN 2, 3r 

GM. 2n DIR, 

GAT2 

FOL  UF1 

 

Activitats curriculars/formació i xerrades  Idiomes -PFI 

trimestre Activitat Grup Mòdul/UF 

2n Sortida Teatre PFI Tutoria 

3r Visita hotel en anglès GAT 1/2  

 

 

Sortides curriculars  

T
U

R
IS

M
E
 

 trimestre GRUP MÒDULS/UF 

Visita Parador Lleida 

1r 

GAT 1 M1-UF2 M2-UF1,2  

Visita RRTT Lleida - Seu Vella GAT1 M1-UF1,2 

Visita Hotels Barcelona 

2n 

GAT1/2 M1-UF2, M6-UF2  

Sortida Fira B-Travel de 

Barcelona 

GAT1/2 TRANSVERSAL 

Visita Empreses Turisme 

Rural/Càmping 

3r GAT1/2 M1,M2, M7-UF5 
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Sortides curriculars  
S
A
L
A
 

  
Visita Celler Raimat 

2n 

2n GM M7 UF1,2 

Visita Cafès Batalla 1r CFGS  

Visita Fàbrica San Miguel 

3r 

3r  GM 

3r DIR 

M4-UF1,2,3 

Visita Celler Matallonga. Fulleda 2n DIR M4 UF1 

Visita Pardet vins biodinàmica 2n DIR M4 UF1 

Visita Vilars Arbeca 2n GM 

2n DIR 

M7 UF1,2/M4 UF2 

Visita Mas Blanch i Jové 2n GM M7 UF1,2 

Visita Vinagres Badia  2n GM M7 UF1,2 

Visita obrador Teresa Carles 2n, 3r DIR M2,M4,M5,M2-UF1,3 

C
U

IN
A
 

    

Visita San  Sebastian  

Gastronòmica 

3r 3er DIR  

    

F
O

R
N

E
R
IA

 Visita Farinera la Segarra 3r 1r FORN  

Visita Obrador TUGUES  3r 2nFORN  

    

 ALIMENTARIA (bianual)  Tots els 

possibles 

TRANVERSAL 
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13. GESTIÓ ECONÒMICA  

A partir del 01/01/2020 econòmicament es fa la distinció de les següents 

activitats: 

- Serveis prestats al Restaurant d’Aplicació.  

- Altres serveis prestats esporàdicament (càterings, banquets...) 

- Aportacions de famílies per material fungible de pràctiques.  

Pel que fa als serveis prestats al Restaurant d’aplicació i la venda d’altres  serveis 

esporàdics, el centre ha tramitat l’alta de l’activitat econòmica davant l’Agencia 

Tributària dins l’epígraf 671 de l’IAE com a serveis de restauració. 

Aquest fet implica l’obligatorietat de liquidar l’IVA corresponent de manera que a 

partir d’aquesta data coexisteixen:  

1. Activitat exempta d’IVA per totes aquelles activitats no vinculades a la venda 

de prestació de serveis. 

En aquest cas l’IVA no és aplicable ni deduïble a cap operació. 

2. Activitat gravada per l’IVA per totes les activitats vinculades a la venda de 

prestació de serveis. 

En aquest cas, quant als ingressos s’aplica un 10% a la base imposable de 

les vendes dels serveis i quant a les despeses, es distingeix entre béns i 

serveis emprats, o no, exclusivament per la realització d’activitats que donen 

dret a la deducció de les quotes. 

a. Despeses deduïbles en la seva totalitat (100%) 

b. Despeses deduïbles parcialment, aplicant el percentatge corresponent a 

la prorrata: 7% 

Gestió econòmica relacionada amb l’activitat de prestació de serveis. 

Operacions deduïbles en la seva totalitat o parcialment. 

Les quantitats generades per aquestes activitats s’incorporen a les següents 

partides del pressupost: 

Partida  I/3190004  Prestació de serveis 

Sub-partida I/3190004.01  Ingressos del Restaurant d’Aplicació  

Sub-partida I/3190004.02  Ingressos per altres serveis prestats 

(càtering, banquets...)  

Partida D/221000600/4210- Compres de mercaderies i matèries  

Sub-partida D/221000600/4210.01-Compres matèries primeres restaurant 

d’aplicació 
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Sub-partida   D/221000600/4210.02-Compres matèries primeres altres 

serveis ( banquets, càtering...) 

Partides extra-pressupostàries. Activitat subjecta a la liquidació d’IVA. 

Espais on s’ofereixen els serveis prestats: : (Guia de funcionament 

annexa  . Annex 5)  

- Restaurant d’Aplicació, també anomenat Restaurant Pedagògic. 

- Esporàdicament, altres indrets sol·licitats pels clients. (càterings) 

- Menjador de l’escola (banquets) 

Gestió econòmica relacionada amb les aportacions de les famílies per fer 

les activitats pràctiques: 

Quant a les activitats exemptes d’IVA, “Aportacions de famílies per material 

fungible de pràctiques”  la seva exempció ve justificada pels següents fets:   

L’activitat de pràctiques realitzades al centre, comporta el consum de matèries 

primeres destinades a l’elaboració o servei d’aliments dins del marc curricular i 

propis a l’aprenentatge dels diferents cicles que s’hi imparteixen. 

A aquests efectes, les elaboracions i/o productes fruit de les pràctiques 

realitzades a la cuina central, obrador i cafeteria que no s’ofereixen a persones 

externes, com a venda de serveis prestats, es destinaran al consum de l’alumnat 

(dinar)  i tindran consideració de material fungible de pràctiques.  

Procediment:  

Material fungible de pràctiques- dinar. Es passa un rebut mensual durant 8 

mesos, d’octubre a maig, de 85€ cadascun. Si l’alumne/a ho prefereix, pot fer un 

únic pagament a l’inici de curs de 674,50 € o dos, (un a l’inici de curs i l’altre al 

gener), de 337,25 €.  

Material fungible de pràctiques- cafeteria. L’alumne/a consumidor/a aporta 

l’import estipulat que és aproximadament equivalent al cost de la matèria 

primera. 

Aquestes quantitats s’incorporen a les següents partides del pressupost: 

Partida I/480000101- De famílies per material escolar o per a material 

d’ús educatiu 

Subpartida I/480000101.01- Aportacions famílies per material fungible de 

pràctiques  

Subpartida I/480000101.02- Aportacions famílies per material fungible de 

cafeteria 

Partida  D/220000100/4210- Material d’oficina i didàctic no 

inventariable 
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Subpartida D/220000100/4210.01-Material fungible no inventariable ( 

matèries primeres pràctiques tallers) 

Espais on s’ofereixen els serveis prestats: (Guia de funcionament annexa)  

- Menjador central 

- Cafeteria del centre 

14. PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE. 

Professorat 

CURSOS INICIATIVA DATES DURADA LLOC ORGANITZA 

Coneixements 

d’Instal•lacions 

empreses de 5ª 

Gamma 

Cuina 
10 

setembre 

2019 

2 hores 
Instal·lacions 

Piemontesa 

Escola 

d’Hoteleria 

de Lleida 

Pràctiques 

aplicacions 

informàtiques 

Serveis 

restaur

ació 
2019-20 12 hores Eschotur 

Direcció/ 

CRP 

Actualització per 

a la confecció de 

nòmines i 

actualització 

sobre fiscalitat 

de les PIME 

FOL 2019-20   

Es demana 

informació al 

CRP. 

ABP, aprenentatge 

cooperatiu, 

Flipped 

Classroom, Eines:  

Kahoot, 

webquest, 

eRubrics Quizzlet, 

Departaments 2018-19    

Protocol 
Serveis 

restauració 
2019-20 6 hores   

Formació 

Proquimia 
Departaments 

Setembre 

2019  

Escola 

d’Hoteleria i 

Turisme de 

Lleida 

Direcció 
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Professorat 

CURSOS INICIATIVA DATES DURADA LLOC ORGANITZA 

Formació Xarxes 

socials i pàgines 

web 

Direcció 2019-20  Eschotur Direcció 

Formació tutors 

IPOP 
Direcció Juny2020  Eschotur Direcció 

Formació 

emocional 

professorat 

Direcció Juny 2020  Eschotur Direcció 

15. ALTRES ACTIVITATS PROGRAMADES 

Enquestes 

Calendari per al curs 2019-2020 de les enquestes adreçades al següents grups 

d’interès: 

 

Grup d’interès Periodicitat Trimestre Data prevista 

Enquesta alumnes inici de 

curs GM/GS 
Anual Primer trimestre Octubre de 2019 

Enquesta alumnes  fi  de 

curs GM/GS/PQPI 
Anual Tercer trimestre Maig/Juny 2020 

Enquestes Famílies 
Final Cicle 

Formatiu 
Tercer trimestre Maig/Juny 2020 

Enquestes Professorat Anual Tercer trimestre Maig/Juny 2020 

Enquestes PAS Anual Tercer trimestre Maig/Juny 2020 

Auditories del sistema de qualitat 

Donats els canvis extraordinaris en la organització i funcionament del centre, les 

auditories s’han previst per al mes de maig o juny de 2020 
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16. DOCUMENTS ANNEXATS 

Annex 1 – Distribució curricular LOE -  per a la promoció 2017-2020 i 2018-2021 

Annex 2 – Distribució curricular LOE – DUAL per a la promoció 2019 - 2022 

Annex 3 – Horaris de grup 

Annex 4 -  Horaris docents 

Annex 5 – Guia de funcionament de tallers pràctics 

17. CONTROL DE CANVIS 
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Equip Directiu Consell Escolar Director 

gener2020 febrer 2020 febrer 2020 
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