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CONTROL DE CANVIS.
Versió 12/13, presentada per a la seva revisió i aprovació al setembre 2012.
1. OBJECTIUS ANUALS.
Els objectius anuals estan relacionats amb el sistema de gestió de la qualitat. Els objectius estan aprovats per la
Comissió de Qualitat, el Claustre i el Consell Escolar.
Aquest curs, com a objectiu a més a més, i degut a que en aquest projecte hi ha la relació de totes les activitats a
realitzar durant aquest curs, també ens proposem fer visibles aquestes activitats a la pag. Web del centre, motiu
pel qual ens comprometem a que sempre que és faci una activitat de les programades, el responsable de la
mateixa, tot just acabar l’activitat, en farà una ressenya escrita i gràfica amb fotografies o vídeos i la lliurà a la
direcció del centre perquè aquesta s’encarregui de penjar-la a la Web.
2. MARC HORARI DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE, DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT.
GENERAL
Les classes comencen a les 08:30 i acaben no més tard de les 19:00 hores.
Tots els alumnes gaudiran d’un esbarjo de 30 minuts, de 10:30 a 11:00.
Els alumnes en pràctiques, gaudiran del esbarjo de 10:00 a 10:30.
Tots els alumnes tindran classe de dilluns a divendres. Es podria donar el cas que algun grup disposes d’un dia
sense activitat lectiva.
Els grups que tenen horari de matí i tarda gaudiran d’un temps mínim d’1 hora per poder dinar a l’aula - restaurant
del centre.
Com a conseqüència de les característiques dels cicles formatius de Cuina i Gastronomia, Serveis de Restauració,
Forneria Pastisseria, Elaboracions de Productes Alimentaris i Direcció de Cuina, els grups tenen planificades
sessions de classe que poden ocupar tot un matí i part de la tarda, ja que desenvolupen paral·lelament més d’una
UF i/o mòdul.
En cas d’absència d’un professor/a, el/la professor/a de guàrdia haurà de fer les comprovacions pertinents.
Els mòduls, crèdits i unitats formatives han estat assignats als departaments en funció de l’atribució docent dels
mateixos.
La junta de delegats convocarà un mínim d’una reunió trimestral i al llarg del curs es realitzaran reunions, en funció
de les necessitats de participació i implicació dels alumnes a l’activitat del centre.
Els cicles formatius tenen assignada una hora de tutoria setmanal, dins l’horari lectiu per tal de que el tutor realitzi
assistència individualitzada o col·lectiva dels alumnes.
PROFESSORAT
El professorat, d’acord amb la normativa vigent tindrà un horari laboral de 37,5 hores setmanals.
Les hores es distribueixen els 5 dies de la setmana, excepte en el cas de gaudir d’una reducció de jornada
autoritzada pel Departament d’Ensenyament.
Aquestes es distribueixen de la següent forma:
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.-20 hores lectives, distribuïdes en cinc dies destinades a docència directa a l’alumne. Inclou tutoria, activitats
directives i de coordinació.
.-8 hores d’activitats complementàries d’horari fix: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals de departament
o seminari, altres reunions (equip docent), entrevistes amb pares o tutors legals.
.-2 hores d’activitats complementàries de presència al centre educatiu no sotmeses a horari fix (reunions
d’avaluació, de claustre i de consell escolar, ...)
.-7 hores i 30 minuts de preparació de classes, correcció d’activitats,assistència a cursos i activitats de formació,
etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.
A més de les de caràcter general, en funció de cada cas, s’assignaran :
Tutor/a: Cada grup té un tutor que desenvolupa el seguiment de les FCT. La reducció aplicada és la establerta per la
normativa vigent tenint present la disponibilitat horària de la plantilla del centre.
Tutories tècniques, càrrecs de coordinació, caps de departament i seminari. Seran les establertes al NOFC i
s’aplicaran les que estableix la normativa vigent sempre que el Departament d’Ensenyament ho permeti. Per
tutories no definides a la normativa vigent, creades per assegurar l’organització i gestió del centre, s’assignaran les
hores de reducció que la disponibilitat de la plantilla permeti.
Membres del Consell Escolar. Segons normativa vigent se’ls aplicarà la reducció de 2 hores complementàries de
presència al centre educatiu no sotmeses a horari fix.
Els professors/es completaran l’horari amb hores de tasques complementàries, una vegada computades totes les
hores anteriorment descrites.
3. CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DEL CENTRE, D’ALUMNAT I DE PROFESSORAT.
REUNIONS
Equip Directiu; Dimarts de 16:00 a 18:00 hores.
Caps de Departament amb caps d’estudis; dimecres de 08:30 a 09:30 hores.
Departaments i seminaris; dimecres de 18:00 a 19:00 hores.
Equip docent; dimecres de 17:00 a 18:00 hores.
Comissió de Qualitat; A concretar a principi de curs, abans i desprès de cada auditoria i un mínim de dos reunions
amb direcció per fer la revisió del sistema de qualitat.
Pla Estratègic; es realitzaran prèvia convocatòria.
Professorat de nova incorporació; Segons el procediment de qualitat establert.
Tutors amb cap d’estudis; dimecres 5 de setembre de 2012.
Tutors amb Coordinador de FP; 1a. reunió prevista per l’octubre de 2012, i les que es creguin oportunes prèvia
convocatòria.
Constitució de la Junta de delegats: dimecres 17 d’octubre de 2012.
Tots els professors tenen hores de tasques complementàries setmanals que es poden destinar a visites amb els
pares amb cita prèvia.
Tutors amb cap d’estudis preparació acte presentació curs. Dimecres, 03 d’octubre de 2012.
CONSELL ESCOLAR
Serà convocat un mínim d’un cop al trimestre i sempre que sigui necessari l’aprovació, discussió i/o propostes de
temes on la seva intervenció sigui preceptiva i/o recomanable o necessària.
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CLAUSTRE
A part dels previstos, es convocaran tots els que es creguin oportuns, ja siguin ordinaris o extraordinaris.
Dilluns, 10 de setembre de 2012: Inici de curs.
Divendres, 21 de desembre de 2012. Final primer trimestre.
Divendres, 22 de març 2013. Final segon trimestre.
Divendres, 28 de juny de 2013. Final de curs.
ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT.
El professorat pot individualment realitzar les activitats de formació que ofereix el Departament d’Ensenyament, si
no interfereixen en el funcionament normal de les classes. Al temps, el centre, en base al procediment de detecció
de necessitats de formació sol·licita cursos en funció de les mateixes.
4. CALENDARI D’INICI I ACABAMENT DE CURS.
INICI I ACABAMENT DE CURS
Dilluns, 3 de setembre de 2012, incorporació professorat.
De dilluns 3 a dimecres 12 de setembre de 2012, l’horari serà de 08:30 a 14:00.
Dijous, 13 de setembre de 2012 a les 09:30. Inici curs alumnes cicles formatius de grau mitjà i superior. En aquesta
data es procedirà a la presentació del curs per part dels tutors dels respectius grups d’acord amb el procediment
d’acolliment dels Alumnes (PGQ-03).
Divendres, 14 de setembre de 2012, l’horari de classes ordinari de professorat i alumnat.
Dijous 13 i divendres 14 de setembre de 2012, no hi haurà serveis de Cafeteria, Recepció i Restaurant Gran.
Dilluns 17 de setembre de 2012, Horari de classes ordinària i començament dels serveis de Cafeteria, Recepció i
Restaurant Gran.
Dilluns 24 de setembre de 2012, començament del servei de Restaurant Petit.
Dimecres, 10 d’octubre de 2012, es preveu l’acte inaugural del curs amb convocatòria general als pares.
Dijous 20 de desembre de 2012; Últim dia de serveis de Cafeteria i Restaurants del primer trimestre.
Dijous 21 de març de 2013; Últim dia de serveis de Cafeteria i Restaurants del segon trimestre.
Dijous 30 de maig de 2013; Últim dia de serveis de Cafeteria i Restaurants del tercer trimestre.
Divendres 31 de maig, , dilluns 3 i dimarts 4 de juny de 2013; Horari de 08:30 a 14:00, amb seguiment d’horari
ordinari per l’alumnat. Pel professorat l’horari ordinari de curs.
De dimecres 5 a divendres 28 de juny de 2013, horari de 08:30 a 14:00 pel professorat. Poden ser convocades fora
d’aquest horari sessions d’avaluació.
Divendres, 21 de juny de 2013; Final classes lectives per l’alumnat a excepció de les FCT.
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5. CALENDARI FESTIVITATS I VACANCES.
MUNICIPALS
Dissabte, 8 de Setembre de 2012. (Mare de Deu del Camí).
Dissabte, 29 de Juny de 2013. (Sant Pere).
NACIONALS
Divendres, 12 d’octubre de 2012. (Dia de la Hispanitat).
Dijous, 1 de novembre de 2012. (Tots sants).
Dijous, 6 de desembre de 2012. (Dia de la Constitució).
Dimecres, 1 de maig de 2013. ( Dia del treball).
VACANCES
Nadal: del 22 de desembre de 2012 al 07 de gener de 2013 ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril de 2013 ambdós inclosos.
FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ
D’acord amb el Consell Escolar Municipal de 13 de juny de 2012.
Divendres, 02 de novembre de 2012.
Divendres, 07 de desembre de 2012.
Dilluns, 11 de febrer de 2013.

Versió:

2

Elaborat: Secretaria
Data d’entrada en vigor: Setembre 2010
Arxiu: PGI

Revisat: Directora
Aprovat: Directora
Pàgina 5 de 10

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament
Institut
Escola d’Hoteleria I Turisme.
Cambrils

ELABORACIÓ PGI

PGQ 07.01

PROGRAMACIÓ GENERAL
D’INSTITUT CURS 2012/13

6.CALENDARI D’AVALUACIONS. LLIURAMENT D’INFORMACIÓ A PARES I ALUMNES.
AVALUACIONS LOGSE
1ra. Avaluació LOGSE:
Divendres, 14 de desembre de 2012, últim dia per entrar qualificacions a SAGA.
Dilluns, 17 de desembre de 2012, impressió acta per a tutor.
Dimecres 19 de desembre de 2012, junta avaluació.
Lliurament qualificacions; divendres 21 de desembre de 2012.
2na. Avaluació LOGSE:
Divendres, 15 de març de 2013, últim dia per entrar qualificacions a SAGA.
Dilluns, 18 de març de 2013, impressió acta per a tutor.
Dimecres 20 de març de 2013, junta avaluació.
Lliurament qualificacions; divendres 22 de març de 2013.
3a. Avaluació i Avaluació final LOGSE:
Divendres, 31 de maig de 2013, últim dia per entrar qualificacions a SAGA.
Dilluns, 03 de juny de 2013, impressió acta per a tutor.
Dimecres, 05 de juny de 2013, junta avaluació.
Lliurament qualificacions; dilluns 10 de juny de 2013.

Avaluació extraordinària i final d’etapa LOGSE:
Dilluns, 24 de juny de 2013, últim dia per entrar qualificacions a SAGA.
Dimarts, 25 de juny de 2013, impressió acta per a tutor.
Dimecres, 26 de juny de 2013, junta avaluació.
Lliurament qualificacions; divendres 28 de juny de 2013.
CONVOCATÒRIES ENSENYAMENTS A EXTINGIR (LOGSE)
De dilluns 19 a divendres 23 novembre de 2012
De dilluns 15 a divendres 19 d’abril de 2013.

Versió:

2

Elaborat: Secretaria
Data d’entrada en vigor: Setembre 2010
Arxiu: PGI

Revisat: Directora
Aprovat: Directora
Pàgina 6 de 10

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament
Institut
Escola d’Hoteleria I Turisme.
Cambrils

ELABORACIÓ PGI

PGQ 07.01

PROGRAMACIÓ GENERAL
D’INSTITUT CURS 2012/13

AVALUACIONS LOE
1a.AVALUACIÓ. CONVOCATÒRIA 1 UF ACABADES:
GRAU MITJÀ
Dimecres, 06 de març de 2013, últim dia per entrar qualificacions a SAGA.
Divendres, 08 de març de 2013, impressió resum acta per a tutor.
Dimarts 12, dimecres 13 i dijous 14 de març de 2013, juntes avaluació.
Lliurament qualificacions; de dilluns 18 a divendres 22 de març de 2013, en hora de tutoria.
GRAU SUPERIOR
Dijous, 28 de febrer de 2013, últim dia per entrar qualificacions a SAGA.
Divendres, 01 de març de 2013, impressió resum acta per a tutor.
Dimecres 06 i dijous 07 de març de 2013, juntes avaluació.
Lliurament qualificacions; de dilluns 11 a divendres 15 de març de 2013, en hora de tutoria.

2a. AVALUACIÓ. CONVOCATÒRIA 1-2 UF ACABADES:
GRAU MITJÀ i SUPERIOR
Divendres, 31 de maig de 2013, últim dia per entrar qualificacions a SAGA.
Dilluns, 03 de juny de 2013, impressió resum acta per a tutor.
Dimarts 04, dimecres 05 i dijous 06 de juny de 2013, juntes avaluació.
Lliurament qualificacions; Dilluns 10 de juny de 2013.

3a. AVALUACIÓ. CONVOCATÒRIA 2 UF ACABADES:
GRAU MITJÀ i SUPERIOR
Dilluns, 24 de juny de 2013, últim dia per entrar qualificacions a SAGA.
Dimarts, 25 de juny de 2013, impressió resum acta per a tutor.
Dimecres 26 i dijous 27 de juny de 2013, juntes avaluació.
Lliurament qualificacions; Divendres 28 de juny de 2013.

CONVOCATÒRIA LOE ALUMNAT DE 2n. I 3r. CURS AMB UF. PENDENTS DE 1r. I 2n.
De dilluns 08 a divendres 12 d’abril de 2013.
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7. PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES.
Degut a l’elevat nombre d’activitats que es desenvolupen a l’escola, es necessari una relació de les activitats que
es realitzen i es porten a terme, bé amb la participació dels alumnes i professors o bé d’una part d’ells, però que
totes tenen la suficient entitat com per tenir una organització pròpia. Les activitats estaran consensuades pel
claustre i aprovades al consell escolar.
SORTIDES PEDAGÒGIQUES DELS CICLES FORMATIUS.
Caldrà seguir el procediment de sortides del Sistema de Gestió de la Qualitat. Els grups podran realitzar les sortides
tècnic culturals que l’equip de professors acordi, per mitjà del tutor/a del grup. La presentació de les sol·licituds
serà amb una antelació mínima d’una setmana per a realitzar-ne l’organització; conjuntament amb aquesta petició
es presentarà la planificació general de l’activitat (segons el formulari d’institut). Com a criteri general, cada grup
podrà fer una activitat d’aquest tipus durant el trimestre. Caldrà seguir el procediment establert si aquesta activitat
ha d’estar subvencionada per l’AMPA.
VISITA – VIATGE A FITUR DELS ALUMNES DE TURISME.
Si el seminari de Turisme ho creu convenient, es considerarà la possibilitat de tornar-ho a organitzar, en tot cas, la
responsabilitat serà del cap de seminari.
ESTADES A L’ESTRANGER D’ALUMNES.
Actualment no existeix cap concreció de demanda d’aquest tipus d’activitats, no obstant això davant d’una
eventual estància, els professors/es que organitzin la estada seran els encarregats de realitzar les visites
preparatòries i de seguiment que siguin necessàries, aquestes visites es podran fer sempre i quan quedin resoltes
les classes dels alumnes amb els professors dels mateix departament.
Per tradició cada any s’organitza el viatge lingüístic i turístic, aquest viatge lingüístic i turístic forma part de les
activitats desenvolupades pel departament de llengües estrangeres i el seminari de turisme, consisteix en un
desplaçament, a algun país de parla anglesa, alemanya i/o francesa, segons decisió dels departaments implicats.
L’activitat s’oferirà als cicles formatius de grau superior, la planificació serà responsabilitat dels caps dels
departaments corresponents i aquests, poden delegar al/s professors/es que creguin convenient i acceptin.
Els alumnes que no participin mantindran la seva activitat lectiva normal. Els professors que marxin al viatge hauran
de programar tasques pels alumnes que restin al centre per les seves classes i la lliuraran al cap d’estudis per tal de
que aquest la distribueixi entre els professors de guàrdia que correspongui. El departament de llengües estrangeres
i el de turisme coordinaran l’organització en allò que sigui possible per tal de que els alumnes de turisme realitzin
una pràctica basada en la planificació d’aquest viatge.
Es preveu la organització d’un viatge gastronòmic al país Basc i sud de França, a primers de juny de 2013.

CALENDARI D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Dimecres,10 d’octubre 2012; Acte presentació del curs als pares.
Dijous, 13 de desembre de 2012, previst realitzar el Sopar de Nadal dels pares.
Febrer de 2013, prevista la celebració del “Tú Sí Que Vales”.
Dijous, 23 de maig de 2013, Acte de lliurament d’orles i Sopar de final de curs.
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ACTIVITATS D’ARRELAMENT CULTURAL A CATALUNYA
Divendres,26 d’octubre de 2012; La Castanyada.
Divendres 8 de febrer de 2013: Possible celebració de Carnaval.
Dimarts, 23 d’abril de 2013; Sant Jordi
Aquests dies es dedica part d’una jornada lectiva a realitzar algun tipus d’acte en el qual participin tots els alumnes
i professorat del centre.
JORNADA DE PORTES OBERTES.
Amb l’objectiu d’obrir el centre a la societat en general i fer promoció de la nostra escola, s’organitzarà la/les
jornada/des de portes obertes al voltant de les dates de preinscripció.
JORNADES GASTRONÒMIQUES I TURÍSTIQUES
Les Jornades Gastronòmiques i Turístiques(JGT), consisteixen en l’organització de xerrades, conferències, debats,
demostracions, etc., en relació amb els ensenyaments que imparteix el centre. La seva organització és anual i es
celebrarà al llarg del segon trimestre. La seva durada serà de dilluns a dijous (amb possibilitat d’organitzar també
actes el divendres). El desenvolupament de l’activitat lectiva del centre quedarà alterat pels grups als quals es
dirigeixin les xerrades, essent l’assistència per aquests alumnes obligatòria i avaluable, per a la resta de grups
s’impartirà classe amb normalitat. Generalment, les activitats previstes estan orientades als alumnes de segon curs.
La resta de grups seran els encarregats del desenvolupament logístic per a garantir el servei habitual del centre i els
dels convidats/conferenciants.
Per al curs 2012-2013, està previst es celebrin entre el dilluns 18 i el dijous 21 de febrer de 2013.
CONCURSOS.
La participació en aquests esdeveniments serà decidida pel departament al qual afecti l’activitat objecte del
concurs i serà coordinada pel coordinador/a d’activitats extraescolars.
JORNADES DE LA GALERA I DE LA CUINA MARINERA. CONCURS DEL MAR ALS FOGONS.
L’Escola participa com a co-organitzadora del concurs del mar als fogons en els termes que prèviament es pactin
amb l’Ajuntament de Cambrils. Aquestes jornades es preveuen al febrer de 2013.
CONCURS DESCOBRIR CUINA PER CUINERS/ERES I CAMBRERS/ERES D’ESCOLES D’HOTELERIA DE CATALUNYA.
(Al curs 2011-2012, li corresponia a l’Escola la organització i desenvolupament a les seves instal·lacions del concurs,
inicialment previst per al mes de maig de 2012.) Aquest va estar aplaçat.
En el cas que al curs 2012-2013, es faci el concurs, correspon a l’Escola la organització i desenvolupament a les
seves instal·lacions del concurs. Aquest concurs es preveu per al mes de maig de 2013.
CONCURS DE BARISTES PROVINCIAL.
El concurs de Baristes de la província de Tarragona, organitzat pel “Fòrum del cafè”, es celebrarà a l’escola. Està
previst per la setmana del 08 al 14 d’abril de 2013.
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8. LES RELACIONS EXTERNES AL CENTRE
PROJECTES EUROPEUS
No està previst el inici de cap projecte d’aquest tipus per a aquest curs.
S’està en converses diferents escoles franceses per tal de fer algun tipus d’intercanvi o col·laboració.
CURSOS OCUPACIONALS
Pel que fa als cursos de formació ocupacional en col·laboració amb l’Ajuntament es realitzaran quan existeixi
proposta d’aquesta institució i sempre que hi hagi acord en les qüestions pressupostàries. Pel que fa a cursos
ocupacionals sol·licitats al Departament d’Educació també es realitzaran, tenint present l’existència d’espais i la
disponibilitat horària dels professors/es del centre.
PQPI
Pel que fa als PQPI el centre consolida 2 per aquest curs; 1 de comerç i 1 de cuina i pastisseria.
ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES.
En relació als cursos que sol·licitin entitats públiques o privades, la direcció del centre traslladarà les sol·licituds als
departaments que el puguin desenvolupar, els quals decidiran la participació en els mateixos, per tractar-se
d’activitats fora d’horari lectiu. Si el curs cal desenvolupar-lo a l’escola caldrà l’autorització expressa de la direcció
del centre i acordar la part econòmica corresponent a la utilització de les instal·lacions.
APERITIUS I ALTRES PER INSTITUCIONS, ORGANISMES I PARTICULARS.
Les demandes seran ateses sempre. Tot i que tan sols es podran executar aquelles que es realitzin amb l’antelació
suficient , amb l’acceptació del pressupost facilitat per l’escola i amb el consentiment del departament
corresponent.
XERRADES INFORMATIVES D’INSTITUCIONS, EMPRESES, ETC... PELS ALUMNES.
Com a criteri general les demandes dels organismes i/o institucions públiques seran ateses i quan siguin privades
s’esbrinarà amb cura el contingut de la xerrada. En tota xerrada autoritzada hi serà present un professor.
ALTRES ACTIVITATS DIFERENTS A LES ANTERIORS.
Quan es rebi alguna proposta per a l’organització i/o participació en activitats diferents de les anteriors , la direcció
del centre abans de prendre cap decisió, consultarà als departaments i actuarà en conseqüència i sempre donant
interès vers l’alumne, la línea educativa del centre i els compromisos amb l’entorn de l’escola.
ALTRES ACTES, COLABORACIONS I PARTICIPACIONS.
Fira de Reus.
Hostelcat.
Food Photo Festival.
Patronat de Turisme de Cambrils.
Tarraco Viva.
Camp d’Aprenentatge.
Col·laboracions de caire altruista tals com; Sopar de la Fam, Sopar per l’Esclerosi i el Banc de Sang.
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