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1. OBJECTIUS GENERALS I ANUALS.
●

Objectiu General 1 – Millorar els resultats educatius.

Obj. Anual: 1.1 - Millora del treball a l’aula i la gestió curricular.
Obj. Anual: 1.2 - Dinamització dels sistemes de gestió de la informació i comunicació.

●

Objectiu General 2 – Millorar la cohesió social i la confiança dels grups d’interès.

Obj. Anual: 2.1 - Millora de la relació amb les empreses i institucions.
Obj. Anual: 2.2 - Millora del clima laboral.
Obj. Anual: 2.3 - Potenciació de les relacions amb l’entorn i la imatge exterior del centre.
Obj. Anual: 2.4 - Increment de la satisfacció de l’alumnat
l’alumnat i famílies.

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 18:00 hores.

●

Tots els alumnes gaudiran d’un esbarjo de 30 minuts i es preveu una franja horària
horàri

entre les 10:00 i les 112:00.
●

El centre impartirà la docència en sistema híbrid. Això implica que:

o

Els mòduls en que sigui possible, algunes uf’s o bé totes s’impartiran en sistema híbrid

que vol dir que un màxim del 50% de les hores es teletreballaran des de casa.
o

Els alumnes tindran 4 dies de classes presencials i 1 dia de classes a distància.

●

Els dies
ies en que un grup tingui horari presencial de matí i tarda gaudiran d’un temps

mínim d’1 hora per poder dinar.
dinar
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Com a conseqüència de les característiques dels cicles formatius DECT HT10 + HT30,

IA60, IA10 i HTD0, els alumnes tenen sessions de classe que poden ocupar tot un matí i part de
la tarda.
●

Els mòduls i unitats formatives estan assignats als departaments en funció de

l’atribució docent dels mateixos i de les necessitats del centre.
●

La junta de delegats convocarà 1 reunió i al llarg del curs les q
que
ue escaiguin, en funció

de les necessitats.
●

Tots els grups tenen assignada 1 hora de tutoria setmanal dins l’horari lectiu.

PROFESSORAT
●

El professorat, d’acord amb la normativa vigent tindrà un horari laboral de 37,5 hores

setmanals, de les quals i segons
segons marca la Resolució per la qual s’aproven els documents per a
l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis
educatius per al curs 2020
2020-2021:
2021:
o

24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores
hores lectives i 5 hores d'activitats

complementàries: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d'equip docent, reunions de
departament, coordinacions d'àmbit i de tutories, comissió d'atenció a la diversitat,
coordinacions de nivell i amb especialistes
especialistes per a l'atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que,
en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre.
o

6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a l'horari fix (reunions d'avaluació,

de claustre i de consell escolar,
escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les
pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de
coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de
reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.
o

7 hores i 30 minuts d'organització i preparació de les activitats, seguiment de les

tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació
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d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i
activitats de formació, etc.

●

A més de les de caràcter general, en funció de cada cas, s’assignen;

o

Tutor/a:: Cada grup té un tutor que desenvolupa el seguiment de les FCT a excepció

dels grups de 1er DECT que no realitzen FCT.
o

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’Enseny
d’Ensenyament
ament ho permeti. Per tutories no definides a la normativa vigent,
creades per assegurar l’organització i gestió del centre, s'assignen les hores de reducció que la
disponibilitat de la plantilla permeti.
●

Els professors/es completaran l’horari amb hores de tasques complementàries, una

vegada computades totes les hores anteriorment descrites.
●

Tots els professors tenen hores de tasques complementàries setmanals que es poden

destinar a visites amb els pares amb cita prèvia.

3. CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DEL CENTRE,
D’ALUMNAT I DE PROFESSORAT.
REUNIONS SETMANALS
Les reunions es realitzaran
realitzaran sempre per videoconferència amb l'excepció de les
reunions de direcció.
●

Equip Directiu: Dimarts de 11:00 a 13:00 hores.

●

Caps de Departament amb caps d’estudis: Dimecres de 16:00 a 17:00 hores.

●

Reunions coordinacions: Dimecres de 16:00 a 17:00 hores.

●

Equip
uip docent; Dimecres de 17:00 a 18:00 hores.
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Departaments i seminaris: Dimecres de 18:00 a 19:00 hores.

ALTRES REUNIONS:
Sempre que sigui possible i les característiques de la reunió així ho permetin, seran
telemàtiques. En cas que no ho siguin, es comunicarà prèviament a la convocatòria.
●

Professorat de nova incorporació: Pendent d’establir.

●

Tutors amb cap d’estudis: Pendent d’establir

●

Tutors amb Coordinador de FP:
FP: Pendent d’establir

●

Constitució de la Junta de delegats: Pendent d’establir

●

Tutors amb cap d’estudis preparació acte presentació del curs 20-21:
21: Pendent

d’establir.

COMISSIÓ DE QUALITAT
●

La programació de reunions de la comissió de qualitat són:
PLANIFICACIÓ REUNIONS COMISSIÓ DE QUALITAT
Data reunió
9 Setembre 2020
30 Setembre 2020
25 Novembre 2020
24 Febrer 2021
24 Març 2021
5 Maig 2021
16 Juny 2021
23 Juny 2021
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La programació de les enquestes:
PROGRAMA PLANIFICACIÓ D’ENQUESTES
Nom Enquesta

Recollida dades

Enquesta satisfacció preinscripció-matrícula
preinscripció matrícula

Setembre

Enquesta satisfacció acollida

Octubre

Enquesta acollida equip humà

Setembre i quan s’incorpori professorat

Enquesta satisfacció alumnat

Segon trimestre

Enquesta satisfacció professorat

Final de curs

Enquesta satisfacció famílies

Final de curs

Enquesta formació professorat

Un cop acabada la formació

AUDITORIES
●

Interna: Es preveu per la segona quinzena de gener de 202
2021.

●

Externa: Es preveu per la segona quinzena d’abril de 2021
2021.

CONSELL ESCOLAR
●

1 reunió trimestral i les que escaiguin de caràcter extraordinari i on sigui necessària la

seva intervenció, amb la següent distribució.
o

16 de setembre de 2020:
2020: consell escolar d’inici de curs.

o

Finals de febrer de 2021:
202 : consell escolar tancament pressupost 2020
20 i aprovació del

2021..
o

30 de juny 202
2021:: consell escolar de final de curs.
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CLAUSTRE


A part dels previstos, es convocaran els que es creguin oportuns, ja siguin ordinaris o
extraordinaris.



Els previstos seran els següents:
o

4 de setembre de 2020.
20

o

21 de desembre de 2020

o

26 de març de 2021.

o

28 de juny de 2021.
202

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT
El professorat pot realitzar activitats de formació que ofereix el Dept. d’Ensenyament, si no
interfereixen en el funcionament normal de les classes (Veure pla de formació).

4. CALENDARI D’INICI I ACABAMENT DE CURS.
INICI I ACABAMENT DE CURS
●

20 : Incorporació professorat.
Dimarts 1 de setembre de 2020:

●

De dilluns 2 de setembre al dimarts 17 de setembre de 2019 l’horari del professorat
serà de 08:30 a 14:00.

●

Dilluns 14 setembre de 2020:
20 : Presentació inici de curs per als alumnes de cicles de
grau mitjà i grau superior.
o

La presentació es farà esglaonada per tal de poder fer
fer-ho
ho en condicions de
seguretat òptimes.

●

Dimarts 1
15 de setembre de 2020
2020:: Inici de classes de grau mitjà i de grau superior.
o

L’horari de l’alumnat serà de 8:30 a 14:00 fins al 17 de se
setembre
tembre de 2019.
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Dilluns 2
21 de setembre de 20
2020: Començament dels serveis a la Cafeteria i el
Restaurant Gran.

●

8 de setembre de 2020:
20 : Començament del servei de Restaurant Petit.
Dilluns 28

●

Divendres 25 de setembre de 2020: Inici del servei de Botigueta de Pastisseria i
Forneria.

●

Dimecres
ecres 16 de desembre de 2020
2020:: Últim dia de serveis de Cafeteria i Restaurants del
primer trimestre.

●

Dijous
jous 17 i divendres 18 de desembre de 20
2020
20:
o

Horari per a l'alumnat
l'
8:30
8:30-14:00
14:00 per professorat i alumnat.

●

Dilluns 2
21 de desembre de 2020:
20 : Entrega notes orientatives.

●

Dimecres 24 de març de 2021: Últim dia de serveis Cafeteria i Restaurants del segon
trimestre.

●

Divendres 26 març de 2021: Entrega notes 1a avaluació
avaluació de la 1a convocatòria.

●

Dilluns 31 de maig de 2021:
202 : Últim dia de serveis de Cafeteria i Restaurants del tercer
trimestre.

●

Dimarts 1 de juny, dimecres
dim
2 de juny i di
dijous
jous 3 de juny de 202
2021:: Horari de 08:30 a
14:00 d’alumnat i professorat.

●

Dijous dia 3 de juny de 2021:
202 : Últim dia de classes.

●

Divendres dia 11 de juny de 202
2021:: Entrega de notes de la 2a avaluació de la primera
convocatòria.

●

Divendres 2
25 de juny 2021:
202 : Entrega de notes de la segona convocatòria.

5. CALENDARI FESTIVITATS I VACANCES.
LOCALS


8 de Setembre de 20
2020
20.. (Mare de Déu del Camí).



29 de Juny de 20
2021 (Sant Pere).
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FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ
D’acord amb el Consell Escolar Municipal de 30 de juliol de 2020,, aquestes festes seran:


2 de novembre de 2020



7 de desembre de 2020



15 de febrer de 2021



30 d’abril de 2021



3 de maig de 2021

NACIONALS
Segons ORDRE TSF/100/2020, de 25 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de
desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de
Catal
Catalunya
unya per a l'any 2020.


11 de setembre de 2020.
20 . ( Diada Nacional de Catalunya).



12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)



8 de desembre de 2020 (Inmaculada Concepció)

Segons ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes
laborals a Catalunya per a l'any 2021.


1 de maig de 2021 (Festa del treball)

VACANCES
Segons Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels
centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2020
20 202021::
●

Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 ambdós
dós inclosos.

●

Setmana Santa: del 27 de març al 5 d'abril de 2021, ambdós inclosos.
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6.CALENDARI D’AVALUACIONS. LLIURAMENT D’INFORMACIÓ A
PARES I ALUMNES.
AVALUACIÓ ORIENTATIVA/INFORMATIVA
●

Dijous dia 10 de desembre de 20
2020:: Últim dia per posar notes. Fins a les 20:00h.

●

Dimarts 1
15 i dimecres
ecres 16 de desembre de 2020:
20 : Juntes d’avaluació orientatives.

●

Dilluns 2
21 de desembre de 2020:
20 : Entrega de qualificacions orientativa – informativa.

CONVOCATÒRIA LOE ALUMNAT DE 2n. I 3r. CURS AMB UF. PENDENTS DE 1r. I
2n.
●

De dilluns 8 de febrer al dijous 11
11 de febrer del 2021.
202

1a. SESSIÓ D’AVALUACIÓ: CONVOCATÒRIA 1 UF ACABADES. CFPM I CFPG:

●

1 de març de 2021:
202 : Últim dia per entrar qualificacions a SAGA. (fins 20:00).
Dijous 11

●

Divendres 1
12 de març de 2021:
202 : Impressió acta per a tutor.

●

5, dimarts 16
6 i dimecres 117 de març de 2021:
202 : Juntes avaluació.
Dilluns 15

2021: Entrega de qualificacions en les sessions de tutoria.
● Divendres 26 de març de 2021:
2a. SESSIÓ D’AVALUACIÓ: CONVOCATÒRIA 1-2
2 UF ACABADES. CFPM I CFPS:

●

Divendres
ivendres 4 juny de 2021:
202 : Últim dia per entrar qualificacions a SAGA. (fins 20:00h )

●

Dilluns 7 de juny de 2021:
202 : Impressió acta per a tutor.

●

Dimarts 8, dim
dimecres 9 de juny de 202
2021:: Juntes avaluació.

202 : Entrega de qualificacions.
● Divendres 111 de juny de 2021:
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3a. SESSIÓ D’AVALUACIÓ: CONVOCATÒRIA 2 UF ACABADES. CFPM I CFPS:

●

Dijous 17
7 de juny de 2021:
202 : Últim dia per posar notes (fins a les 20:00h).

●

Divendres 1
18 de juny de 2021:
202 : Impressió acta per a tutor.

●

Dilluns 2
21 de juny i 22
2 de juny de 202
2021:: Juntes d’avaluació.

●

Divendres 2
25 de juny de 2021:
202 : Entrega de qualificacions.

7. PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS I ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES.
SORTIDES PEDAGÒGIQUES DELS CICLES FORMATIUS.
●

A causa dels problemes que genera l’epidèmia de COVID 19 es mirarà de reduïr les

activitats escolars complementàries a la mínima expressió o bé suprimir
suprimir-les.
●

En
n el cas que sigui inevitable caldrà
caldrà seguir el procediment establert per qualitat.
qualitat

8. LES RELAC
RELACIONS
IONS EXTERNES AL CENTRE.
Com a conseqüència de la situació generada per l’epidèmia de la COVID
COVID-19,
19, el centre reduirà a
la màxima expressió totes les activitats que es generen amb institucions, entitats o empreses
externes al centre.
ERASMUS +
●

L’alumnat po
pott fer estades en empreses d’altres països per realitzar la FCT o part
d’aquesta.

●

També pot completar part de la seva formació en centres d’altres països, mitjançant
estades de mobilitat d’estudis sempre i quan no hi hagi solapament amb les activitats
docents
ts i participacions en projectes.
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CURSOS OCUPACIONALS
●

Es realitzaran quan existeixi proposta i sempre que hi hagi acord en les qüestions
pressupostàries i organitzatives del centre.

●

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 PER A JOVES MAJORS DE 16 ANYS SENSE EL GESO: PTT
●

PTT d’auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al públic

●

PTT d’auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restaurant i Bar.

●

PTT d’auxiliar en Jardineria i vivers.

9. COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS
- Universitat Rovira i Virgili, Fundació Alícia i Fundació Catalunya la Pedrera:
●

Diploma de Postgrau en Ciències Culinàries i Tecnologia: L’objectiu del qual és formar
professionals que tinguin habilitats culinàries combinades amb coneixements científics
i tecnològics fent especial èmfasis en el disseny de producte.

●

http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_ciencies_culinaries_i_tecnolo
http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_ciencies_culinaries_i_tecnolo
gia/of/ca/ECICTEN
gia/of/ca/ECICTEN-M1
M1-2017-1

- Escola Internacional del Camp de Tarragona (EIC)
●

Summer Chef

●

https://eicsummer.wordpress.com/2016/07/19/eic summer-skills-summer
https://eicsummer.wordpress.com/2016/07/19/eic-summe
summer-chef/ç
chef/ç

- Cambra de Comerç de Tarragona
●

Dtapes
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- Ajuntament de Cambrils
●

Premis excel·lència ajuntament de Cambrils

- Mútua Reddis
●

Premis a l'alumnat d'educació secundària post obligatòria de la comarca del baix camp

- Acadèmia de Gastronomia de Tarragona
●

Beques perfeccionament.

- Forn Sistaré
●

Beques perfeccionament.

10. PROJECTES DE CENTRE.
INNOVA FP
És el programa de la Direcció General de Formació professional del departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d'empreses i
centres de formació professional per treballar en projectes d'innovació i transferència de
coneixement.
http://www.innovafp.cat/innovafp/

EMPRENEDORIA
L'objectiu del Programa, creat l'any 2015, és acompanyar i donar suport als centres que
imparteixen ensenyaments professionals en la implantació
implantació i el desenvolupament d’estratègies
metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o
d’autoocupació.

ESCOLA VERDA
El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres
educatius de Catal
Catalunya
unya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions
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educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la
sostenibilitat.
http:/
http://www.escolesverdestarragona.com/
/www.escolesverdestarragona.com/
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