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1. INTRODUCCIÓ

1.1.

BREU APROXIMACIÓ A L’HISTÒRIA DEL CENTRE

L’Institut d’Ostalaria de Les-Val d’Aran va néixer l’any 1983 com a Secció de Formació
Professional depenent de l’Escòla del Treball de Lleida a iniciativa del Departament
d’Ensenyament i del Gremi d’Hosteleria de la Vall d’Aran a les instal·lacions de la
Residència de Temps de Lleure del Departament de treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya.
Fins l’any 1998 el Centre disposava de Residència d’Estudiants i funcionava com un internat
amb alumnat problemàtic que continuava els seus estudis de FPI de Cuina i de Serveis de
Restauració. L’any 1998 amb motiu de la reforma de part dels edificis de la Residència de
Temps de Lleure del Departament de Treball es va tancar la residència d’estudiants i es van
traslladar els aularis a dos barracons prefabricats a 200m de l’edifici principal on es va
continuar cohabitant a les aules pràctiques com la cuina, els vestuaris i la sala menjador.
Aquesta època va ser la més precària del Centre pels motius següents:
1. Aularis precaris i manca d’espai, que van condicionar la pobre imatge corporativa del
Centre i decadència.
2. La convivència amb el personal de la residència de temps de lleure va portar a un
clima laboral insofrible tant per part del professorat com de l’alumnat.
3. La dificultat del professorat nouvingut a la Vall d’Aran per allotjar-se o establir-se el
que va provocar una rotació del professorat del 90% anual.
4. Aquest període va durar 13 anys, amb dos reformes educatives, LOGSE, LOE.
No va ser fins la crisi de 2012, quan la Generalitat de Catalunya va decidir tancar la totalitat
(4) residències de temps de lleure, que se li va cedir la totalitat dels espais a l’Institut
d’Ostalaria, amb unes instal·lacions precàries que van ser renovades amb ocasió dels
aiguats de 2013 i que va suposar la gran reforma del Centre, abans que el Departament
d’Ensenyament el cedís l’edifici al Conselh Generau d’Aran amb l’usdefruit de dos plantes,
tallers, i sala per l’Institut.
Aquest va ser l’any de la refundació del Centre i la vegada, l’inici de tota una turmentosa
relació entre Centre i Conselh Generau per la construcció d’un geriàtric a l’edifici annex i de
les reivindicacions i ocupacions d’espais per aquest últim en contra del legítim funcionament
del Centre.
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És important recollir tot allò relatiu a les instal·lacions perquè ha condicionat tot el
funcionament del Centre, així com poder participar a projectes d’intercanvis internacionals,
projectes de millora, etc..
Des de l’any 2001 he estat al capdavant de la Direcció del Centre, primer accidentalment
per dimissió del aleshores actual Director i des de 2002 com interí i des de 2006 com a
funcionari de carrera, amb successius projectes de Direcció amb quasi un 80% de
compliment dels objectius previstos en cada projecte, i el 20% d’objectius no aconseguits a
conseqüència de les particularitats respecte als espais i equipaments.
A nivell acadèmic, amb la reforma LOE vam aconseguir tenir una Distribució Conjunta
Singular a partir del curs 2013 de Cuina i Gastronomia i Pastisseria 1+2+2 , un Cicle
formatiu de Grau Superior d’Allotjaments Turístics i un PFI NEE que va durar mentres va
existir el col·lectiu amb aquestes necessitats a la Vall d’Aran curs 18-19.
L’Institut d’Ostalalaria Les-val d’Aran està ubicat a la població de Les, a la Val d’Aran i te un
radi d’influència que agrupa una població de 10.000 persones i està especialitzat en
ensenyaments de formació professional de la família d’Hoteleria i Turisme i d’Indústries
Alimentàries.
1.2 MARC NORMATIU

El projecte de Direcció s’enquadra dins el marc normatiu següent :
Constitució espanyola 1978 Art. 27.7 Dret a l’Educació “control i gestión de todos los centros”
Llei Orgànica d’Educació LOE 2/2006 de 3 de maig. Art 134.1.d i 135.4
Llei 12/2009, del 10 de Juliol, Llei d’Educació de Catalunya. Article 143: Projecte de Direcció
Decret 102/2009, de 3 d’Agost, d’autonomia de Centres educatius. Art. 31: Projecte de direcció i exercici de la
direcció de centre.
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal directiu professional
docent. Capítol 4, articles 23 26: Projectes de Direcció.
Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010

RESOLUCIÓ EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de
mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius
dependents del Departament d'Educació: annex 4.e i base 5. Contingut del projecte de
direcció.
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1.3 PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA

1.3.1 JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ

Aquest Projecte de Direcció, s’ha estat gestant des del mes de setembre de 2019, a
partir de les noves necessitats detectades a partir de les reunions periòdiques amb la
resta del Claustre (de 9 persones on tots som titulars d’algun càrrec de direcció o
coordinació) que persegueix uns objectius bàsics consensuats amb tota la comunitat
escolar: convertir-nos en centre de referència transfronterer Espanya-França, arribar a la
categoria de Centre Integrat de Formació professional, engegar els tres projectes oberts al
públic extern, Milk Restaurant, Beò Bazar i Lòla Lounge Bar i tot això fer-ho d’acord, o
respectant d’implementació de qualsevol acció que ens porti col·lateralment al compliments
dels ODS o objectius sostenibles del mil·lenni, posant especial interès en la nutrició i la vida
saludable, la igualtat de gènere, transgènere, pangènere, el medi ambient i el
desenvolupament sostenible, com a estratègia per una millora en la cohesió social i
educació en valors que no es té en compte a la Formació Professional. El aquest últim
objectiu, a partir del Curs d’Actualització directiva ens hem adonat que feia temps que els
estàvem treballant inconscientment i a partir d’ara ho farem d’una forma més articulada.
Personalment, serà el meu tercer Projecte de Direcció i el principal motiu per
presentar-lo es poder culminar la tasca que vam començar tres persones l’any 2006,
en uns barracons i sense personal...per fi, s’ha arribat a tenir una resta de la plantilla
multidisciplinari, que no rota cada any, i proposa iniciatives noves, ara existeix aquest equip
cohesionat. És el moment de poder culminar la tasca amb la internacionalització del centre
que va començar l’any 2006 amb el primer Programa Leonardo da Vinci. En aquest moment,
ja no és un Projecte de Direcció pràcticament en solitari de tres persones, sinó un projecte
on s’ha reflectit la intenció de participar de la resta del claustre, després d’anys de formació
en francès de tota la plantilla, de digitalització i implementació de la plataforma Moodle, del
treball per projectes determinats, volem aconseguir un Centre de Formació Professional
Internacional de referència en hoteleria i restauració que vagi dels Pirineus espanyols als
francesos .
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1.3.2. PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU i DE COORDINACIÓ

Per les dimensions del Centre, només disposem com a càrrecs de Direcció, al Director
i al Secretari, que en aquest cas continuarem essent, jo mateix com Director, i com a
Secretària, la Professora Maite Salvaña Perera, que ha estat secretària des del meu primer
mandat i ha sigut la responsable d’engegar els Programes Internacionals, i la pròpia
Formació Professional Dual.
Tot i això, considero important fer al·lusió a qui estarà al càrrec dels diferents càrrecs de
coordinació del Centre, perquè al ser una plantilla petita tots i totes aportem part de
responsabilitat i els obliga a treballar molt coordinats. Aquest càrrecs han estat assignats,
en funció de les capacitats de cada persona, els seus coneixements, la seva experiència, els
seus contactes externs amb el teixit productiu, del seu bagatge professional previ i
paral·lel al treball al Centre, que ens pot aportat coneixement i assessorament a la resta dels
integrants del Claustre i de la pròpia Direcció:
Càrrecs directius:
Director, Coordinador TAC, Coordinador LIC, Coordinador extraescolars: Manel
Rodríguez Zamorano Diplomat TEAT, Llicenciat en Dret, Llicenciat en Publicitat i RRPP,
Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
Secretària, Coordinadora FP, Coordinadora Programes Internacionals: Maite Salvañá
Perera: Diplomada TEAT, Llicenciada en Publicitat i RRPP.

Càrrecs no directius i de coordinació:
Cap Departament d’Allotjament, Coordinadora FP DUAL: Ester Ribes Hermoso,
Diplomada TEAT i amplia experiència de més de 20 anys al sector hoteler.
Cap Departament de Cuina i Restauració: Elena Vidal Diaz, Tècnica Superior Restauració
i experiència de mes de 20 anys en la pròpia escola i una de les tres persones inicials des
de 2001.
Cap de Compres material fungible/tutor grup/Tutor FCT: Antoni Clos, Tècnic Superior
de Cuina i Restauració, més de 25 anys d’experiència com a cap de Cuina.
Cap de Pastisseria/Tutor grup/Tutor FCT pastisseria: Guillem Borda Llordes, Tècnic
superior en Cuina i Pastisseria amb més de 25 anys d’experiència.
Coordinadora PRL i Psicòloga del Centre: Laura Maranges Martínez, psicòloga i
professora de FOL.
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Cap de Restauració, Food and Beverage/Tutor de Grup: Antonio Díaz Gonzalez, Tècnic
Superior d’Hostaleria, més de 20 anys d’experiència al sector en càrrecs directius i
operacionals de grans cadenes
Coordinadora de comunicació/ Community Manager: Anne Arteaga González.
Diplomada TEAT i amplia experiència en grups hotelers en càrrecs de gestió i difusió de la
informació.
El centre NO disposa d’Aula d’Acollida, NI d’USEE, i els serveis de l’EAP només es fa
càrrec d’alguns casos d’alumnes en dificultats per bona voluntat perquè està conceptualitzat
com uns serveis que no arriben als ensenyaments post obligatoris.
2. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE

L’Institut d’Ostalaria de Les-Val d’Aran escolaritza a alumnes d’Educació Post-Obligatòria,
de Formació Professional, de les famílies d’Hoteleria i Turisme i de la família d’Indústries
Alimentàries, amb un nombre mitjà de 100 alumnes.

OFERTA

CFGM

Cuina

i

gastronomia

PRIMER CURS

SEGON CURS

PRIMER CURS

SEGON CURS

Grup sencer

Grup Sencer

½ Grup

½ Grup

Distribució

Distribució

Conjunta

Conjunta

FP DUAL

FP DUAL

CFGM Pastisseria i

Distribució

Forneria

Conjunta

CFGS Allotjaments
Turístics

Número d’alumnes amb matrícula sencera i parcial setembre 2019 curs 2019-2020

OFERTA

PRIMER CURS

SEGON CURS

PRIMER CURS

SEGON CURS

Nombre

Grup sencer

Grup Sencer

½ Grup

½ Grup

25

25

15

15

d’alumnes
CFGM

Cuina

i

gastronomia
CFGM Pastisseria i

27

Forneria
CFGS Allotjaments
Turístics
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La principal característica del nostre alumnat és la seva heterogeneïtat, derivada de:

1. Diferències d’edat dels alumn@s, des dels 16 anys fins als 45.
2. Coneixements previs derivats de la pròpia experiència professional
3. Origen geogràfic i

lingüístic, convivim més de 10 nacionalitats i 5 llengües

maternes.
4. Situacions socioeconòmics diferents, el 70% de l’alumnat treballa parcialment o a
jornada sencera i si no, a partir del primer període de pràctiques es queden
parcialment a l’empresa.

En aquest sentit, és on sempre hem fet i continuarem fent esforços per dur a terme totes les
estratègies possibles per superar aquesta heterogeneïtat tant social, econòmica com cultural
per poder aconseguir el grau de Cohesió social marcat als nostres objectius. Aquesta
heterogeneïtat en l’alumnat, es trasllada també en la tipologia de pares i mares dels/les
alumnes, i es caracteritza per la poca o escassa participació en els òrgans de
representació del Centre, primer perquè la majoria dels alumnes son majors d’edat i segon
pel fet que no existeixi una AMPA, és molt difícil trobar pares o mares per conformar el
Consell Escolar.

Finalment, com he apuntat en la introducció, el Centre s’ubica a l’Edifici A i C, primera i
segona planta de l’antiga Residència de Temps de Lleure, a dia d’avui cedit al Conselh
Generau d’Aran, i pendent d’un nou conveni d’ús i ocupació per part de Departament
d’Educació que fixi, taxativament els espais d’us, de cadascuna de les institucions que
l’ocupen.
Es dona el cas, que amb el confinament a causa del la pandèmia de la COVID-19, el
Conselh Generau, ha decidit instal·lar a persones de risc a les instal·lacions de la
segona planta de l’Institut amb el material del propi institut i ocupant les instal·lacions
del mateix per poder accedir-hi.

Per poder fer una diagnosi més exhaustiva de la realitat del Centre, m’he de remetre al
context geogràfic i educatiu, a la progressió dels resultats dels cursos (deixant de banda, de
moment, aspectes referents als equipaments i es nostres reivindicacions d’espais
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il·legítimament ocupats per altres administracions) anteriors i poder arribar a la conclusió de
quins son els aspectes que voldríem continuar millorant i d’altres que serà impossible
aconseguir degut a la pròpia coiuntura del sistema i que descartaré definitivament, perquè
no depenen de la nostra feina i del nostre esforç, sinó de la presa de decisions polítiques o
estratègiques de la mateixa administració educativa.
2.1.

CONTEXT GEOGRÀFIC I EDUCATIU

El Centre es troba situat a la comarca de la Val d’Aran. Una comarca que te les seves
particularitats derivades del seu propi estatut d’autonomia, Llei d’Aran que reconeix aquesta
particularitat, com de la coexistència de la llengua pròpia, l’Occità d’Aran, amb el català i el
castellà.
Des del punt de vista professional, l’Institut d’Ostalaria Les va venir a suplir la formació de
professionals per als principals sectors de l’economia de la comarca, el sector turístic,
sobretot hoteleria i restauració, amb la qual cosa s’adapta especialment al sector productiu i
econòmic de la zona. L’àrea d’influència del centre avarca unes 10.000 persones, de les
quals 2000 son individus en edat escolar obligatòria i la resta en post obligatòria.
En la comarca estan radicats cinc centres d’educació infantil i primària, dos d’ells
agrupats en forma de ZERs, aquests escolars no son, en principi, potencials alumnes però
tot i això s’han portat a terme actuacions i activitats formatives collaborant amb es mateixos
per fomentar vocacions, així els darrers cursos, dins la planificació amb l’entorn i agents
externs, s’han realitzat les activitats següents:

16/17

17/18

18/19

19/20

Escòla A. Casona Les

Taller de panellets

Taller de panellets

Taller de panellets

Taller de panellets

Escòla Sant Roc Bossòst

Taller de galetes

Taller de galetes

Celebració St.Roc

Taller de galetes

ZER (2)

Taller de galetes

Aquestes activitats, apropen els nens i nenes i les seves famílies, així com al professorat
dels centres, i construeixen una imatge positiva del nostre Centre.

Com a centre d’educació secundària obligatòria (ESO) només l’Institut d’Aran, situat a
Vielha/Betren aglutina tota l’oferta. Es a dir, tots els/les alumnes que volen cursar la
secundària obligatòria a la Vall d’Aran han de passar per aquest centre que, també ofereix
Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà i superior, de Gestió i Administració i Activitats
9
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Físic Esportives. L’exclusivitat dels estudis ESO fa que la gran majoria dels alumnes
s’orientin cap als estudis del propi centre i es fa difícil captar alumnes de quart d’ESO. Passa
el mateix amb els de segon de batxillerat que finalment no volen accedir a estudis
universitaris i prefereixen romandre al seu centre. En el cas d’alumnes amb Necessitats
Educatives Específiques, jo mateix vaig denunciar al Departament d’Educació, que els
alumnes d’aquest institut pràcticament romanen fins als 18 anys a l’USEE i no els orienten
cap al programa PFI NEE de l’Institut d’Ostalaria fins aquesta edat, limitant el seu període de
permanència. Constitueix una de les nostres principals debilitats.
Davant aquesta situació, hem aconseguit que el percentatge d’alumnes del centre cada any
estigui integrat per més alumnes autòctons/nes que foranies com es pot veure al gràfic
adjunt:
80
70
60
50
40

Residents

30

No residents

20
10
0
16/17

17/18

18/19

19/20

Aquesta progressió no ha estat únicament produïda per les constants accions de
comunicació i publicity del centre, sinó perquè els darrers anys s’estan obrint nous cicles
d’hostaleria i cuina a centres de tota Catalunya i les dificultats de poder allotjar-se durant el
curs acadèmic, el que ha fet que molts alumnes de fora del Val d’Aran prefereixen romandre
a la seva àrea d’influència.

D’altra banda en el mercat educatiu, també trobem l’Escòla de Tècnics Esportius
(ETEVA), escola privada, de capital públic, es a dir funciona com privada, cobrant i la seva
titularitat està en mans del Conselh Generau d’Aran. Aquest organisme, que gestiona totes
les ajudes comarcals de formació ocupacional, destina la totalitat (300.000,00€) a accions
formatives al seu propi centre d’estudis, i deixa sense possibilitat de realitzar accions
formatives a la resta d’institucions com nosaltres. Cal recordar que per poder estar
considerat Centre Integral de FP (un dels nostres objectius) cal poder oferir accions de
Formació ocupacional i amb aquest panorama se’ns presenta una altra dificultat.
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Finalment l’Escòla de Formació d’Adults a Vielha completa tota la formació reglada a la
Val d’Aran, amb aquest centre hem col·laborat en la formació de llengua francesa del
professorat tal i com consta al Pla de Formació de Centre.

2.2.

PROJECTES QUE VERTEBREN EL CENTRE

2.2.1 LEONARDO DA VINCI/ ERASMUS +
Des del curs 2006/07 l’Institut d’Ostalaria va començar el seu primer projecte de formació
internacional de l’alumnat, es denominava Leonardo da Vinci. En aquell moment, sense
recursos i sense contactes va iniciar contactes amb empreses de Paris. Aquests projectes
es van convertir en Erasmus+. A dia d’avui el l’Institut ha teixint un xarxa de contactes que
compta amb més de deu establiments de renom de la ciutat i una desena d’allotjaments.
Aquests projectes s’han convertit en pilar bàsic de la formació al Centre i son els que més
pes tenen en un dels principals objectius del PEC i del projecte de Direcció, la
internacionalització del Centre.
Des de l’inici dels programes durant el curs 2006/07 la progressió de participació dels
alumnes ha estat ascendent, tot i la limitació que de beques que es concedeixen a cada
centre i ha esdevingut un dels principals pilars bàsics que sustenten l’activitat del Centre i
que fan més atractius els estudis de Cuina i gastronomia, que tradicionalment estaven
menysvalorats per les seves condicions laborals.
El quadre següent mostra com durant els darrers cursos, s’ha destinat part del pressupost
del propi centre a realitzar les pràctiques en establiments a Paris a alumnes que ja han
realitzat un programa Erasmus+ i que volen continuar amb la seva formació pràctica en
aquest tipus d’establiments, sobretot pel fet que a França encara trobem obradors que
produeixen de manera artesana en el sector de la pastisseria i la fleca.
06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

E+

C

4

0

6

0

7

2

5

2

9

3

14

2

8

2

9

1

7

2

8

3

8

2

8

2

5

2

Alumnes amb qualificació apte 100% finançades pels programes Erasmus + FCT

98

Alumnes de cuina i pastisseria aptes 100% finançades per les activitats del Centre FCT
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La participació en aquest programes d’estades a l’estranger són la culminació del procés de
tutoria i orientació que se li fa als alumne des de l’inici a la fi dels seus estudis al centre i que
també esta recollit al Pla d’Acció Tutorial (PAT) i als acords de coresponsabilitat.
En aquest sentit, s’ha de valorar molt positivament la tasca que aquest equip directiu ha fet
en tots aquests cursos i que ha derivat en la possibilitat de disposar d’un teixit de socis
11

Generalitat de Catalonha
Departament d’Educacion
Institut d’Ostalaria Les-Val d’Aran

externs internacionals: Restaurant Le traint Bleu. Gare de Lyon. Paris. Patrimoni històric de
l’Estat francès, Hotel Novotel Paris Charles de Gaulle. Aeroport. Paris (5*),
Hotel Mercure Charles de Gaulle, Aeroport. Roissy. Île de France.(5*), Hotel Novotel Les
Halles. Paris (5*), Hotel Pullman Bercy. Paris (5* GL), Hotel Novotel Porte d’Orléans (5*).
2.2.2 PYRENE

Dins del gran objectiu de la Internacionalització del Centre, i pel simple fet de ser
transfronterers, com a estratègia, l’Institut d’Ostalaria participa a altres programes de
cooperació transfronterera, així els alumnes de primer curs fan una estada d’un mes a la
CFA Centre de Formation d’Aprentis de Gourdan-Pouignan i els alumnes d’aquest centre
cursen els continguts a l’Institut d’Ostalaria. Aquest programa es va començar a implementar
durant el curs 2017/18, 2018/19, i aquest any s’havia de continuar amb l’activitat però fora
de programa perquè s’ha esgotat. (era per tres anys per zones limítrofes amb els Pirineus)
Dos professors han realitzat dos períodes de pràctiques a institucions frontereres dins
d’aquest mateix programa. Aquest programa ajuda a familiaritzar els alumnes de primer curs
amb la cultura, sistema educatiu i civilització francesa, per vèncer reticències a participar en
posteriorment en programes com Erasmus + o simplement accedir al mercat laboral de
França.

2.2.3 ACORDS DE CORESPONSABILITAT

El pla de coresponsabilitat constitueix un mecanisme d’harmonització de panificacions
estratègiques, en el nostre cas, a part dels dos objectius marc del Departament d’Educació,
vam afegir una sèrie d’estratègies als dos primers i un tercer objectiu amb les seves
estratègies i activitats, conceptualitzades “ad hoc” per al nostre centre tenint en compte les
nostres particularitats, l’heterogeneïtat del nostre alumnat, i el fet de ser un centre on
únicament s’imparteixen els estudis de Formació Professional de Cuina i gastronomia,
Pastisseria i Gestió d’allotjaments turístics.

Resum:
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Concreció d’objectius i estratègies pròpies del centre:
Objectius AC
Millorar

els

Estratègies
resultats

educatius

Individualització

de

l’acció

tutorial

i

Activitats

Document que el recull

Annex

PEC, PGA, Memòria, PAT

orientadora a la Formació professional
Flexibilitat en el treball i adaptació dels
continguts

curriculars

amb

PdD
Annex

mesures

Anuals dels Departaments

flexibilitzadores

Pla TAC

Tutoria final i orientació cap a altes estudis

Annex

o món laboral
Millorar la cohesió social

Annex

objectius grupals.

socials

PGA, PAT
PdD

Cohesionar a traves de les activitats i

Cooperació

PEC, PGA, Programacions

i

PdD

coordinació

externs,

PEC, PGA

amb

Ajuntaments,

agents

Annex

Conselh

PEC, PGA
PdD

Generau
L’Activitat física i la nutrició com mitjà per a

Annex

la salut individual i col·lectiva
Internacionalització

del

Centre

Participació

en

programes

PdD
comunitaris

Implementació i aliança amb organismes i

Planificació

institucions de l’Haute Garonne
Adaptació

lingüística

PEC, PCC, PGA
PdD

Aportació del PdD

recollida AC

Annex

internacionals
estratègica

AC, PGA

i

curricular

Annex

PGA
PdD

dels

Annex

PdD/PGA/PCC

estudis per acollir alumnes residents a
França.

Els resultat han estat positius i l’auditoria externa del propi Departament d’Educació ens
ha animat a continuar en aquesta línia, activitats que no es van poder dur a terme no va ser
imputable a la direcció del centre ni el seu equip docent, sinó la pròpia administració i les
seves decisions o indecisions. A l’annex es pot comprovar aquesta informació.
2.2.4 FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

El curs 2012/13 es van implantar al Centre el Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió
d’Allotjaments Turístic, després de deu anys de reivindicar-Lo com a Director i com a
representant de tota la comunitat educativa i així poder donar continuïtat a la formació de
tècnic a tècnic superior en el mateix centre. Es va optar per la formació en alternança dual
com a mesura innovadora, i dels primers centres a tota Catalunya. Es decidir fer-ho amb dos
mig grups.
Desprès de sis promocions, des del centre hem teixit tota una xarxa d’establiments
col·laboradors, tutors d’empresa que compta amb els deu establiments de gamma més alta
de a Vall d’Aran. Cal recordar en aquest sentit que aquesta comarca aglutina la totalitat dels
hotels de 5 estrelles gran luxe de la província de Lleida (Exceptuant Finca Prats a Lleida). El
13
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100% dels alumn@s han optat per la modalitat DUAL, i el 90% s’han integrat a les plantilles
dels hotels col·laboradors.
2.2.5 MILK RESTAURANT, BEÒ BAZAR I LÒLA BAR

Els tres projectes vertebren les activitats pràctiques del Centre obertes al públic extern.
Per una banda es va decidir en claustre distingir els diferents espais del Centre segons
unitats productives que podrien existir en un entorn productiu real, un restaurant, una
cafeteria, i una botiga que haurien de ser gestionats directament pels alumnes en alguna de
les seves vessants funcionals i operatives sota la direcció del tutor, professor de mòdul amb
el qual tingués relació la unitat productiva. A partir de l’idea inicial es van proposar diferents
noms dels espais, i si en un principi es postulava per personatges de rellevància del món de
la cuina i la gastronomia, finalment es va optar per una sèrie d’apel·latius que fessin
referència a idees o persones que han tingut alguna cosa a veure amb la lluita pels dret, o
per llocs que representessin el mestissatge, la multicultural etc..
Milk Restaurant: en honor a Harvey Milk, primer congressista noramerica obertament
defensor i LGTBI que a ser assassinat per un altre a San Francisco i que va influir en que
aquest col·lectiu comences a organitzar-se en la seva lluita pels drets.
Lòla Bar: amb accent obert característic de l’occità per pronunciar la “o” en referència a Lola
Flores, dona, gitana, artista, i que sense ser conscient va ser tota una icona del feminisme
en una època fosca de la nostra història.
Beò: és la contracció de Bazar, que en la cultura islàmica es el lloc de reunió de
mercaderies i mercaders on es van gestar els primers llocs d’intercanvi de bens i serveis
amb un marcat caràcter de multiculturalitat. Bazar dera escola d’Ostalaria.

Aquestes tres unitats productives es conceptualitzen com estratègia comuna per aconseguir
els següents objectius, a través de les corresponents activitats:

Espai

Objectiu

pedagògic

general
Millorar

resultats

educatius

Estratègia

Activitats

Resultats

Alumnes

Promoció web

Millora l’autoestima en referència a un

promocionen

Reserves

mateix
Auto percepció del progrés individual

gestionen

i

Servei

comercialitzen els

Balanç

menús

Treball

i

els

gestió

amb

públic real

esdeveniments
Millorar la cohesió

La

Gestió diària

Millora l’autoestima en referència a un

social

intercursos

és

Servei

mateix

Espai de tota la

Balanç

Auto percepció del progrés individual
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Treball

comunitat escolar
Gestionen

i

amb

públic real

Pèrdua de la por escènica en el servei
Millora la capacitat de comunicació

promocionen

Responsabilitat
Millora la capacitat d’iniciativa

Millorar

resultats

Gestió intercursos

Producció, gestió,

Millora de les capacitats personals de

educatius

Producció

promoció i venda

comunicació verbal i no verbal

Millorar la cohesió

bens i productes

de

Auto percepció del progrés individual

social

50%

propis i el seu

pel

dels

propi

alumnat

productes

Pèrdua de la por escènica en el servei

pakaging i imatge
corporativa
Treball

amb

públic real

Finalment, la recompensa a part de la millora, és la motivació que es veu reflectida en els
propis estudiants, els excedents o beneficis d’aquestes tres unitats productives s’inverteixen
directament en les sortides pedagògiques que arriben al 100% del seu cost:
1. Kursaal. Lo major de la Gastronomia Donosti.
2. Sortida Barcelona Hotels singulars
3. Sortida enològica a la Rioja
4. Estades FCT estranger alumnes
El manteniment d’aquests espai serà un dels nous instruments per aconseguir els objectius
planificats.
2.2.6. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA, TREBALL
PEDAGÒGIC I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Ha estat una de les grans novetats del curs 2018-20, per indicació de a Direcció general de
Formació professional, s’han incorporat trets al pla d’acció tutorial que s’havia planificat fins
a aquell moment, al qual se li van incorporar tècniques d’avaluació diagnòstic que arriben
fins a moments abans de la pròpia inscripció dels alumnes i que s’estén al alumnes
denominats “potencials” que venen d’altres sistemes educatius, altres estudis, centres de
secundària obligatòria o del mon laboral.
A tots/es els/les alumnes se li dissenya un itinerari acadèmic i tutorial al llarg dels seus
estudis, tenint en comte els mateixos, i una orientació professional al llarg dels estudis i amb
vistes al període de finalització dels mateixos en vistes a una incorporació al mon laboral de
caràcter finalista o bé orientant-los cap a estudis superiors al mateix Centre o d’altres en
funció de les seves capacitats, aptituds i preferències. Sempre tenint en compte el caràcter
internacional dels nostres estudis i dels oficis que ensenyem i a la vegada tenint en compte
la Conferencia d’Educació de les Nacions Unides de Nairobi, 25 d’Octubre de 1971, de les
seves actes se’n extreu que:
15
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“l’educació i formació no pertany a un període de la vida de les persones, sinó a tota
la vida de les persones, contínua i facilitadora de les possibles adaptacions laborals
que l’individu pugui tenir al llarg de la mateixa”

2.3.

ANÀLISI DE DOCUMENTS I MEMÒRIES DE CENTRE

Durant els darrers cursos, s’ha fet un gran esforç per adaptar, corregir, millorar totes les
documents administratius del Centre tenint en compte que els documents són els mateixos
en qualsevol tipologia de Centre, sigui gran o petit, estigui dotat de molt o poc personal, així
un dels objectius en aquest pròxim període de Direcció, serà acabar d’enllestir tots
aquells que no ho estiguin conforme a la normativa vigent del punt de vista formal, i adaptar
aquells que no ho estiguin com a conseqüència de noves estratègies de planificació
derivada dels convenis internacionals o normes estatals i supraestatals com poden ser els
OCD de Nacions unides, o Agenda 2030.

Normes
d’Organitzaci
ói
funcionament
de Centre

SI

SI

Observacions i anàlisi de la situació actual i situació que es pretén al final del període
2020-24

no

no

no

si

Es va modificar en Consell Escolar 10/10/2013 per adaptar-lo a la Llei 12/2009 10 de Juliol
com a conseqüència de la modificació del projecte lingüístic del Centre, que incloïa part
del currículum en llengua francesa i part en llengua occitana d’Aran.
Es el moment d’actualitzar perquè estem en procés de canvi i ens volem convertir en
Centre de referència dels estudis d’Hosteleria del Pirineu amb especial èmfasi en el fet
transfronterer Catalunya-França.
Durant el curs 20-21 se li proposarà al Claustre la revisió d’aquest document per poder
aprovar-lo pel Consell Escolar en el tercer trimestre.
És el document que més modificacions ha patit, la darrera va ser aprovada en Consell
Escolar al Gener 2019 per fer les corresponents adaptacions:
1. Uniformitat en les aules tallers adaptades a les noves necessitats com:
col·lectiu LGTB i a col·lectius d’altres religions com la islàmica i es va arribar al
consens de no es podia portar yihab sinó el barret que cobreix tot el cap i que
és obligatori per a tot l’alumnat i el professorat per raons d’higiene i seguretat
alimentària. Ara tothom pot triar l’uniforme independentment que triï faldilla
o pantalons. Imprevisiblement aquest canvi obeeix a un dels Objectius
estratègics ODS: Gender equality

Cal corregir

Doc. Correcte

Projecte
Educatiu de
Centre

Cal
actualitzar

DOCUMENTS

Existeix?

Estat del
document

si

no

2.

si
Projecte de
Direcció

SI

si

no

Es va abolir tota la reglamentació referent a la indumentària fora de les aules
pràctiques a instància de l’assessorament sobre intel·ligència emocional que
desaconsellava reglaments que atemptessin contra la pròpia imatge de
l’adolescent que està en procés de construcció. Ex. Portar cabell curt.. noies
cua...prohibició de piercings i tatuatges visibles...

En aquest moment s’està actualitzant com a conseqüència de::
1. Excés d’objectius que no depenien directament de la voluntat o dels esforços
dels agents socials de l’Institut sinó d’altres institucions com el Consell Generau
d’Aran i del propi Departament que incompleixen sistemàticament els seus
acords i què impedeixen dur a terme la majoria d’aquest objectius: ex. Dotació
d’un gimnàs dins els cicles de formació professional per evitar taxes alarmants
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de sobrepès entre la població escolar ( El Consell no va definir els espais que
podíem ocupar, i una vegada informat el Departament no ha fet res per
definir-lo en el conveni).

Programació
General Anual
de Centre

Memòria
Anual

Pla d’acollida

Pla de
comunicació

Pla d’Atenció
a la Diversitat

Pla TAC

SI

SI

SI

SI
/
N
O

SI

SI

Projecte
Lingüístic

SI

Projecte de
Convivència

SI

no

si

no

si

Aquest pla recollia específicament a tres col·lectius als quals se’ls lliura un petit dossier de
supervivència: Professorat i membres Consell Escolar, Pares i membres del Consell
Escolar, Alumnes i Consell Escolar i professorat nou vingut.

si

no

El Pla de Comunicació en “estrictu sensu” no existeix.Recull qui són els responsables de la
comunicació externa i interna del Centre, community manager de Facebook, Instagram,
Blogspot i Twitter.
Les accions de comunicació massiva si que tenen un timming establert degut a la
disponibilitat dels espais publicitaris (fixes) o el mòbils com els dos autobusos de línia que
serigrafiem cada any.

SI

SI,
de
m
o
me
nt

Si, en
la
form
a

no

no

si

si

SI

Aquest pla es va adaptar a les mesures d’atenció a la diversitat específiques durant els
cursos 2012 a 2018 quan el centre va oferir i impartir un PFI NEE i per la pròpia
heterogeneïtat dels alumnes es van haver de fer adaptacions curriculars per alumnes amb
retard cognitiu lleu, sever i un alumne amb quadre autista.
Pel que es refereix als nouvinguts el pla es refereix sobre tot a l’alumnat nouvingut
d’altres sistemes educatius en altres llengües que queda també recollit al PLA d’Acció
Tutorial i al Projecte Lingüístic on es troben les mesures extraordinàries que s’han de dur a
terme.
Es va modificar fa dos cursos, en paral·lel al Document NOFC, per incorporar els
dispositius dels alumnes i professorat al funcionament diari del Centre i per poder donar
cabuda a l’aula TIC del Centre al Programa PTT que el Conselh Generau d’Aran imparteix a
les instal·lacions del nostre Centre amb professorat propi.
El problema que trobem la direcció i tot el claustre és que pràcticament anem darrera
tecnològicament que els propis alumnes que disposen de maquinaris més moderns i
d’aplicatius no sotmesos a controls de CTTI i Movistar.
Es va corregir amb la incorporació al currículum de Formació Professional de la llengua
francesa com a vehicular de part del currículum i com a incorporació de l’occità d’Aran a
part del currículum amb la distribució conjunta Cuina i Pastisseria i amb l’anglès com a
llengua vehicular de part dels mòduls de Cicle Superior d’Allotjament. Com a
conseqüència d’aquest canvi, el claustre ha de posar-se d’acord en el tipus de formació de
llengües que ha de realitzar el professorat dins del marc de PLA de Formació Centre. Ens
haurem de reunir en un claustre monogràfic.
Les accions previstes en el projecte de convivència van dirigides a difuminar o esborrar la
pròpia percepció dels alumnes dels diferents nivells dels estudis. D’aquesta manera
aconseguim superar la heterogeneïtat de l’alumnat i dona homogeneïtat intergrups.

SI

SI

si

si

si

Si

no

si

si

SI

SI

si

SI

SI

PLA DE
RISCOS
LABORALS

si

si

si

si

si

PLA D’ACCIÓ
TUTORIAL

PLA
D’EMERGÈNC
IA

si

si

Es va modificar durant el mes de gener de 2020, perquè se li havia d’incorporar amb més
detall el Pla d’Acció Tutorial a la Formació professional i una altra vegada incorporar els
objectius clau del Departament, i quines activitats es realitzaven en aquest sentit a la
Formació Professional.A dia d’avui s’haurà de modificar tota la part que inclou a partir del
13/03/2020 com a conseqüència del confinament així com les programacions didàctiques
en la part que es refereix a les activitats on-line tot i què no siguin avaluables pel moment.
Pel que es refereix a la memòria 2018-2019 està correcta, i ja estava adaptada a la forma
del Departament que era similar als Acords de Coresponsabilitat, dades estadístiques etc..
Per la memòria del 2019-2020 haurem de recollir totes les modificacions fetes durant
aquest mes de confinament i veurem com acaba el curs.

Recollit també en una part del NOFC, de la PGA i al Pla d’Acollida, ha estat bàsic tenint en
compte la complexitat física del Centre i el fet de que no s’imparteix una altra cosa que
Formació Professional post-obligatori. Dins aquest pla es va crear la figura del “parrain”
padrino d’un alumne de segon o tercer curs que ajuda el els primers mesos de curs a un
alumne de primer curs o nouvingut al Centre.
Aquesta ha sigut la darrera incorporació a la Formació professional, incorporació d’una
hora setmanal de tutoria i orientació a cada grup. Nosaltres vam ser pioner i ja ho vam
establir durant el curs 2013-14 per iniciativa pròpia del Centre i del professorat.
Es renova constantment si es produeixen incorporacions de nous productes amb les fitxes
i normes de seguretat, a part de les signatures que es requereixen cada curs quan es
reparteixen els EPIs i la roba laboral.
Ocasiona problemes, des del punt de vista pràctic, perquè els sistemes de detecció i
emergència depenen del Conselh Generau d’Aran i de vegades no porta a terme el
manteniment corresponent o incompleix amb les sortides d’emergència.
Si, perquè es fa amb la plantilla del Departament
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si
PLA DE
SEGURETAT
ALIMENTÀRIA
APPCC

2.4.

si

si

si

Estem sotmesos com a conseqüència de la realització de Cicles de FP de cuina i indústries
alimentàries, aquesta planificació inclou el control diari de totes les elaboracions i de tot
allò emmagatzemats, així com control de temperatures i inclou el PLA DE NETEJA, i la
posterior analítica d’aliments, aigües i instal·lacions del Centre mensualment.

SISTEMES D’INDICADORS DE CENTRE

De l’avaluació dels indicadors de Centre, es van consolidar assolits segons els criteris
marcats prèviament.
En el context de la millora dels resultats educatius es va aconseguir l’objectiu inicial i es
van posar en pràctica el 100% de les estratègies amb les corresponents activitats. En el
context de la millora de la cohesió social, no es va poder aconseguir l’activitat de
gimnàs i la seva posada en funcionament al centre a causa de la manca de l’espai que
inicialment es tindria a disposició del Centre, tot i tenir els recursos i la dotació econòmica
per realitzar-la. La manca de definició en els espais entre Conselh Generau i Departament
d’Educació no el va fer possible i es posposa al pròxim període de quatre anys. 2020-2024,
com una de les estratègies/activitats prioritàries per aconseguir l’objectiu de la cohesió social
des del punt de vista de la salut individual, activitat física i la realització d’activitats grupals.
En el context de la internacionalització del Centre es van dur a terme la totalitat dels
programes internacionals i totes les activitats.
2.5.

ACTIVITATS ESCOLARS

De l’anàlisi dels darrers cursos, la participació en les activitats del centre tant curricular com
extracurricular que complementen a les primeres, la participació sempre ha estat excel·lent,
per això el centre continuarà en la mateixa línia d’actuació. Allò que està be cal mantenir-lo o
com a màxim millorar-lo.Durant el darrer curs, a més a més, davant la impossibilitat de poder
tenir a punt la sala d’activitat física es van programar sessions extraescolar durant la tarda
després de les classes de Pilates i de Ioga, la participació va ser de 10/15 alumnes.
2.6.

PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE

El pla de formació té molt en compte la seva aportació als objectius generals del Centre: la
formació en aranès i català per millorar la cohesió social, tenim quatre llengües vehiculars al
centre, aranès, català, castellà i francès amb els alumnes i clients de França. La formació en
llengües

estrangeres

es

considera

vital

pel

tercer

gran

objectiu

del

PEC,

la

internacionalització del Centre, per això es dediquen recursos econòmics. El professorat es
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fa càrrec de la matrícula inicial i dels llibres del seu curs i una vegada el supera, el propi
centre li reemborsa l’import prèvia presentació del rebut, i de les qualificacions. Els llibres i
materials s’incorporen a la biblioteca del centre.

Inclou diferents tipus de formació:
Col·lectius

Aranès/Català

Francès/Anglès

Formació Cost 0

Específics i els que oferta el
Departament

Direcció

Moodle

(Director

i

la

Funció

Gestió econòmica Esfera

Caps Dep. Tutors

Documentació
Nivèu C1

Nivells fins B2

Escandalls i costos

Conselh Generau

EOI Vielha

Moodle

Nivèus A2 a C1

IOC

PAS

2.7.

de

Directiva.

secretària)

Professorat

Actualització

Documentació

Plataforma Moodle

Escandalls i costos

Tutoria FCT

Estades Empreses

Altres a criteri personal

Moodle

Gestió econòmica Esfera

RELACIONS AMB L’ENTORN. PROMOCIÓ EXTERNA

Les relacions amb l’entorn, estan centralitzades en un primer moment en la figura del
director que desprès canalitza als diferents responsables dels departaments. Tenim
relacions fluides amb Turisme de Catalunya, Conselh Generau d’Aran-Torisme Val d’Aran,
tots els Ajuntaments de la Vall, Gremi d’Ostalaria, Institut d’Aran i Escoles de Primària,
Empreses d’hostaleria nacionals com Rafael hoteles, Tryp Hoteles, Casa Irene, Paradores
de España i internacionals, Novoltel Hotels, Pullman Hotels, Mercure Hotels, Sheraton,
Comune de Comunes de Cominges, Pôle Emploi de l’Haute Garone, Mairies de Fos, St.
Béat, Bagnères de Luchon, etc...
La promoció externa es porta de manera molt acurada triant el mecanismes adients, a part
de la web del Centre, i de les insercions publicitàries o publireportatges en diferents mitjans,
el Centre participa a diferents esdeveniments conjuntament amb Ajuntaments i altres entitats
a la Val d’Aran, Barcelona, Madrid, Sant Sebastià, Toulouse, Lyon i Paris.
A més, invertim en publicitat a diferents llocs fixes de la Val d’Aran i als autobusos de línia
Les- Lleida, Les-Barcelona. Durant el curs, es fan esdeveniments oberts al públic en general
que generen publicity positiva cap al centre: Hèria d’Abriu, Marató de TV3, Calçotada
popular, Esmorzar Popular Hèira de Les, Ostalween, Castanhada etc....
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2.8.

ORGANITZACIÓ DE CENTRE

Durant els darrers cursos hem passat d’una organització més jerarquitzada a una altra
més funcional, es a dir, tot i que hi ha una sèrie de funcions que jeràrquicament estan
establides per la pròpia normativa, el funcionament diari s’ha hagut d’adaptar al fet que son
nou persones de plantilla al centre, i tots concentrem multiplicitat de càrrecs i a la tipologia
d’ensenyaments, d’hostaleria. Es a dir, és mes convenient les responsabilitats funcionals per
departaments didàctics i a la vegada per departaments productius: cuina, restaurant,
economat, recepció.
2.9.

CONCRECIONS I ORIENTACIONS PER LA DEFINICIÓ D’OBJECTIUS

En vista dels resultats de l’anàlisi pormenoritzada dels darrers cursos i dels resultats
favorables obtinguts tot i haver tingut que vèncer impediments no imputables als agents que
integren aquesta comunitat escolar. Prenem la decisió de continuar en la línia d’aconseguir
una millora en els resultats educatius aplicant mesures com la digitalització dels
ensenyaments, la flexibilització dels estudis adaptats a tots els col·lectius, estudiants,
treballadors, joves i adults segons les seves circumstàncies personals i professionals.
També, s’ha d’arribar a un nivell de cohesió social on no hi hagi cabuda a qualsevol tipus
de discriminació per qualsevol raó, origen, socioeconòmica, aparença física, sexe o
orientació sexual. A més el centre haurà de ser referent d’aquesta condició per a la resta de
la societat, sense oblidar el caràcter internacional que és un exemple més d’obertura a
totes les societats del món i els individus que l’integren.
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DAFO

Col·laboració del
Conselh Generau

T
O
T
A
L

%

4.

Creació de
l’eurodistricte
2.

Nous programes
europeus

Criteris del propi
Departament
4.

1.

Pèrdua de prestigi
per obsolescència del
material
Canvi de criteris
Conselh Generau
2.

ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT

1.

Experiència i estabilitat del
professorat

1

10

1

1

33

10

2

1

1

35

27

33

2.

Dotació pressupostària per a nous
equipaments

1

10

1

1

33

1

1

10

1

33

26

33

3.

Programes internacionals

10

1

1

1

33

10

10

10

1

77

44

55

4.

Formació professional on-line

10

10

1

1

33

1

1

10

1

33

34

43

SUMA

22

32

4

4

52

22

31

31

4

55

MITJANA

%

55

80

10

10

43

55

76

76

5

53

55

DEBILITATS

ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ
PREFERENT

41

ESTRATÈGIES DE MILLORA

1.

Dificultat per allotjar l’alumnat

8

1

7

1

42

1

1

1

10

33

38

38

2.

1

7

10

10

70

1

1

10

10

55

63

63

3.

Dependència del Conselh per a la
utilització d’espais propis
Obsolescència TIC

1

1

1

6

22

1

7

7

1

40

31

30

4.

Nombre de plantilla

1

1

1

10

33

7

7

10

1

62

48

48

11
27
33
41

10
25
57
71

19
47
23
29

27
67
31
39

17
42

10
25
32
40

16
40
47
59

28
70
59
74

22
55
26
32

19
48

MITJANA
45
44

SUMA
%
TOTAL
%

NIVELL D’UTILITAT DE LES
FORTALESES

3.

Abandó dels estudis
per causa del treball

ESTRATÈGIES DE
PREVENCIÓ

M
E
D
I
A
%

CAPACITAT DE CONTRARESTAR
LES AMENACES

52

CAPACITAT PR ANUL.LAR
LES MANCANCES

FORTALESES

1.

PUNTUACIONS DE 1-10

OPORTUNITATS
%

Satisfacció d’alumnes
i professors

AMENACES

3.

2.10.

42

CAPACITAT D’APROFITAR CADA
OPORTUNITAT

De l’anàlisi es desprèn que a part de continuar amb els objectius de planificació estratègica
predefinits pel Departament, els prioritaris marcats per la pròpia identitat del centre (PEC)
passa per l’objectiu de la internacionalització del centre a través des programes
internacionals aprofitant la creació de l’Eurodistricte Cominges Aran, i per la qual cosa és
necessària la implicació del Conselh Generau d’Aran degut a les conseqüències que
provoquen les seves línies d’actuació i el propi Departament d’Educació, sense oblidar fer
les corresponents inversions en equipaments i personals i l’adaptació dels ensenyaments al
seu seguiment on-line per col·lectius d’alumnes que treballen i poder compatibilitzar-los.
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3. CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS A ASSOLIR

A partir de la diagnosi en trets generals el objectius generals es concreten seguint els
objectius estratègics del Departament d’Educació per frenar el fracàs escolar i per la
integració social. Les estratègies i les activitats s’han adaptat a la identitat del centre i el
propi PEC inclou l’objectiu estratègic de la internacionalització del Centre.

Objectius

1

2

del

Projecte

de

Objectius del Sistema

Direcció

i del PEC

Millorar la taxa graduats CFGM i

Millorar els resultats

CFGS

educatius

Millorar

la

competència

Àmbit

Recursos personals i
econòmics

Pedagògic

Formació

del

Professorat

en

llengua francesa
3

Millorar

els

equipaments

del

Gestió de Centre

40.000,00€

centre
4

5

6

Consolidar les activitats grupals

Millorar la cohesió del

Gestió

dins i fora del centre

Centre seguint

organització

l’agenda 2030

Centre

Actualització

documents

del

Gestió

centre adaptats a l’agenda 2030

organització

Activitat física i hàbits nutricionals

Centre

i
de

Professorat
Segons

pressupost

departament
i
del

Direcció, claustre
15.000,00€

saludables
7

Consolidar la internacionalització

Internacionalització

del Centre

del

centre

com

referent als Pirineus

Gestió
a

organització

i
del

Formació

del

professorat

Centre
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4. DESCRIPCIÓ DELS DE LES GRANS LÍNIES D’ACTUACIÓ, OBJECTIUS, ESTRATÈGIES, ACTIVITATS,
RECURSOS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ.
Objectiu 1.1 Millora dels resultats educatius. Millora de la taxa de finalització de CFGM i CFGS (objectiu 1 PdD)
OBJECTIU 1.1 Millora resultats educatius. Millor de la taxa
de finalització CFGM i CFGS

Responsable: Direcció, caps de departament, tutors-

Indicadors de progrés

Valor inicial

Valor final

Taxa de superació dels estudis CFGM i CFGS
Taxa d’aprovats en funció del mòduls matriculats
Taxa de satisfacció alumnat i professorat

80%
75%
80%

95%
90%
100%

ESTRATÈGIES

ACTIVITATS

1.1.1. Implementar estratègies metodològiques competencials

1. Obertura al públic de Milk Restaurant.

apropant les experiències a la realitat pràctica.

1.1.2. Implementar activitats de caràcter col·lectiu i la
recollida de dades d’avaluació per presa de dades i
observació.
1.1.3. Implementació dels materials curriculars en format
on-line

PdD
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

PGA /MEMÒRIA ANUAL
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

Curs PGA/Final PdD

Índex de millora

Curs 20/21

Curs 21/22

Curs 22/23

Curs 23/24

10%

80%
77%
85%

85%
80%
90%

90%
85%
95%

95%
90%
100%

1T

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

3T

2. Obertura al públic Lòla Cafeteria
1. Feed Back trimestral dels resultats
2. Tutoria continua en el procés d’aprenentatge i en la
gestió dels projectes
1. Implementació de la plataforma Moode del centre
amb la totalitat dels continguts.

mensual

mensual

mensual

Instruments
d’avaluació i control
Graella i recompte

mensual

INDICADORS DE PROCÈS S’inclou com un dels objectius de la PdD pels pròxims quatre anys
GRAU D’APLICACIÓ
S’han obert els espais i s’han realitzat les activitats de seguiment i d’avaluació
Nombre de tutories realitzades/nombre d’alumnes atesos.
GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
Memòria de les activitats programades als espais i resultats de participació i
resultats d’explotació
GRAU D’IMPACTE
Memòria de les activitats i taxa d’alumnes que superen comparativament en
els quatre períodes en relació a la metodologia anterior
Es segmenta en quatre Programacions Anuals i es segueix la seva execució i els resultats parcials anualment
GRAU D’APLICACIÓ
Taxa inicial d’alumnes que superen. Avaluació inicial (*)
Taxa d’alumnes que superen en relació a mòduls/ufs matriculats
GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
Grau de satisfacció dels alumnes i professorat
GRAU D’IMPACTE
Taxa d’alumnes que finalitzen cicles i Mòduls/Ufs (*)

Recull de dades
diari/setmanal/men
sual
Fulls de control
mensual
Graelles de tutories
Indicador progressiu
de material on-line
publicat.

Valor òptim
Recull de dades de a
les memòries de
tutors i
departaments

MEMORIES
Actes d’avaluació
final
Enquesta
Actes d’avaluació de
grup
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Objectiu 1.2. Millorar la competència en llengua francesa a tots els estudis (objectiu 2 PdD)
OBJECTIU 1.2. Millorar la competència llengua francesa

Responsable: Direcció, Coordinador lingüístic, professors de llengües

Indicadors de progrés

Valor inicial

Valor final

Índex de millora

Curs 20/21

Curs 21/22

Curs 22/23

Curs 23/24

Taxa d’aprovats de l’àrea de llengua francesa
Taxa d’acreditació i competència del professorat
Taxa de satisfacció de resultats Erasmus +

75%
30%
75%

95%
100%
100%

26,6%
300%
33,33%

80%
40%
80%

85%
60%
85%

90%
80%
95%

95%
100%
100%

ESTRATÈGIES

ACTIVITATS

1.2.1. Implementació de la llengua francesa en tots els estudis

1. Mòduls generals pràctics en llengua francesa: Mp2
M3, Mp5

1T

2T

3T

1T

Curs/Final PdD

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

Instruments
d’avaluació i control
Graella i recompte

3T

1.2.2. Acreditació de la totalitat de la plantilla en llengua
francesa.

1. Dotació pressupostària per a la realització de cursos
de llengua francesa.
2. Intercanvi professorat amb CFA Gourdan Poulignan

Actes d’avaluació
trimestral i taxes de
superació.
Memòria de
participació i
satisfacció
Memòria, pla de
formació centre.
100% al final PdD

2.3.3. Implementació de l’ús de la llengua francesa a les
documentacions i a la projecció exterior del Centre

1. Adaptació del Pla de Comunicació a la llengua i als
canals de comunicació de França

Web i memòria de
realització.

PdD
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

INDICADORS DE PROCÈS S’inclou com un dels objectius de la PdD pels pròxims quatre anys
GRAU D’APLICACIÓ
Es comença a aplicar el segon trimestre del primer curs del PdD
Taxa d’evolució d’alumnes i de formació del professorat
GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
Una formació per professorat anual i un intercanvi anual amb CFA
GRAU D’IMPACTE
Memòria de les activitats i taxa d’alumnes que superen comparativament en
els quatre períodes I nombre de professors acreditats.
Taxa de satisfacció d’alumnes participants Erasmus+
Es segmenta en quatre Programacions Anuals i es segueix la seva execució i els resultats parcials anualment
GRAU D’APLICACIÓ
Taxa inicial d’alumnes que superen. Avaluació inicial (*)
Taxa d’alumnes participants en intercanvis i en Ersmus+

Valor òptim
Recull de dades de
les PGAs
Memòries
Memòria PGA
Memòria Erasmus+

amb hores de lliure disposició

2. Intercanvi alumnes amb CFA Gourdan Poulignan

PGA /MEMÒRIA ANUAL
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
GRAU D’IMPACTE

Grau de satisfacció dels alumnes i professorat
Taxa d’alumnes que milloren en llengua francesa (*)
Taxa d’acreditació del professorat en llengua francesa

MEMORIES
s/n memòria
Recull de dades i
avaluació inicial
Enquesta
Actes d’avaluació
Liquidació de
despeses del
professorat
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Objectiu 1.3. Millorar i renovar els equipaments del centre (objectiu 3 PdD)
OBJECTIU 1.3. Millorar i renovar els equipaments del
Responsable: Direcció i caps de Departament

Curs/Final PdD

Centre

Indicadors de progrés

Índex de canvi a partir de la proposta inicial
% de despesa executada en adquisició
d’equipaments inventariables
ESTRATÈGIES
1.3.1. Substitució i/o addicció d’equipaments

1.3.2. Remodelació i actualització equipaments TAC

Valor inicial

Valor final

Índex de millora

Curs 20/21

Curs 21/22

0%
(40.000,00€)

100%
(00,00€)

100%

100% durant
primer curs
50% TAC

50% TAC

ACTIVITATS

1T

2T

3T

1T

2T

3T

Curs 22/23

Curs 23/24

1T

1T

2T

3T

2T

1. Adquisició i posada en funcionament d’equips a
cuina, pastisseria i sala i substitució dels obsolets, i
cafeteria.
2 Renovar el vehicle del centre, a la normativa ABC,
per poder circular per Barcelona.
1. Equipament de les aules i transició a on-line

Dotacions anuals
Esfera
S’han d’haver
adaptat el 100%
d’aules.
Memòria
d’activitats
Equipament 1er any
Emissions màxim 2
any.

2.3.3. Inversions en tecnologies audio-visuals

1. Creació d’un canal TV a You Tube

PdD
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

INDICADORS DE PROCÈS S’inclou com un dels objectius de la PdD pels pròxims quatre anys
GRAU D’APLICACIÓ
A partir dels llistats i peticions dels caps de departament durant el primer
curs s’ha d’executar les despeses amb criteris d’eficàcia i eficiènciaGRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
Informe d’un 30% mínim per trimestre
GRAU D’IMPACTE
Enquesta de satisfacció i millora dels processos d’aprenentatge.
Es segmenta en quatre Programacions Anuals i es segueix la seva execució i els resultats parcials anualment
GRAU D’APLICACIÓ
S’ha executat la despesa o no.

GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
GRAU D’IMPACTE

3T
Esfera curs 20/21

2. Dinamització aula 4 polivalent

PGA /MEMÒRIA ANUAL
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

Instruments
d’avaluació i control

Grau de satisfacció dels alumnes i professorat
Memòria de la despesa, en equipaments, els de tallers s’han de posar en
marxa el 100% mentre que els Tac hauran de segmentar-se en dos PgC

Valor òptim
Recull de dades de
les PGAs

MEMORIES
s/n memòria
Gestió econòmica i
permisos SSTT
Enquesta
Esfera i memòria

Tot i semblar un objectiu que no depèn exclusivament del Centre, durant els darrers anys no hem pogut realitzar aquestes inversions degut a la indefinició d’espais i això ha minvat les
expectatives d’alumnes i professorat per poder seguir innovant. A més, el centre disposa dels recursos econòmics per dur-lo a terme i són accions necessàries, per poder arribar a la
consecució d’altres objectius estratègics.
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Objectiu 2.1 Consolidar les activitats grupals dins i fora del centre (objectiu 4 PdD)
OBJECTIU 2.1. Consolidar les activitats grupals dins i fora
del Centre

Responsable: Direcció, Caps de seccions

Indicadors de progrés

Valor inicial

Valor final

Índex de millora

Curs 20/21

Curs 21/22

Curs 22/23

Curs 23/24

Taxa de participació i satisfacció (realitzat per CFGS Mp6)
Nombre d’activitats executades

90%
3/3/3

100%
100%
execució

10%
perfeccionament

90%
3/3/3

92%
3/3/3

95%
3/3/3

100%
3/3/3

(*) L’activitat no realitzada per causes no imputables al Centre, no es tindrà en
compte la seva no execució a efectes dels indicadors

ESTRATÈGIES

ACTIVITATS

2.1.1. Participació en Fires, locals, nacionals internacionals de
manera activa amb entitats locals o Conselh Generau d’Aran

1. Heira de Les, Shasclada, Sant Ponç
2. SITC, Mercat de Mercats
3..ST. Lyon, Toulouse, TAF St.Gaudens
1. Hèira d’Abriu, Ostalween, Magràs
2. Hèsta dera Hemna, Orgull LGBTI, Marató
TV3,violència de gènere.
3 Col·laboracions amb centres de primària/secundària

2.1.2 Organització d’events lúdics i/o commemoratius i/o
reivindicatius oberts al públic extern

2.1.3. Contacte i participació en meetings relacionats amb
el sector professional
PdD
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

PGA /MEMÒRIA ANUAL
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

Curs/Final PdD

1T

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

3T
Programació,
execució, memòria i
enquestes de
satisfacció de tots
els col·lectius.
Les dates venen
predeterminades

4 Altres que pugui aprovar el Consell Escolar
1. Participació activa al Kursaal de Donosti o altres que
puguin proposar els departaments
INDICADORS DE PROCÈS S’inclou com un dels objectius de la PdD pels pròxims quatre anys
GRAU D’APLICACIÓ
El Departaments són els encarregats dels disseny dels events i el
desenvolupament tota la comunitat escolar
GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
Memòria de les activitats anuals amb valor òptim del 95% de satisfacció
GRAU D’IMPACTE
Memòria de les activitats nombre d’activitats executades.
Es segmenta en quatre Programacions Anuals i es segueix la seva execució i els resultats parcials anualment
GRAU D’APLICACIÓ
S’ha executat totes les activitats segons el timming programat el mes de juny
anterior

GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
GRAU D’IMPACTE

Instruments
d’avaluació i control
Graella i recompte

Grau de satisfacció dels alumnes i professorat i clients externs
Taxa de satisfacció dels alumnes amb aquest mètode d’aprenentatge.

Valor òptim
100% de les
activitats i entre 95100% en les
enquestes
MEMORIES
s/n memòria
Recull de dades i
avaluació inicial
memòria
Enquesta
Actes d’avaluació de
grup

Aquest objectiu, està íntimament lligat a l’objectiu d’obrir els espais al públic extern i a la gestió compartida dels nous equipaments, que recull un altre dels objectius i les activitats, apropant
el més possible a l’alumne al mon professional real, a més contribueix a millorar la imatge externa del centre i l’autoestima del propi alumne, el treball en grup i la tutoria contínua.
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Objectiu 2.2. Actualització dels documents de gestió del centre (objectiu 5 PdD)
OBJECTIU 2.2. Actualització dels documents de gestió

Responsable: Direcció, Claustre

Indicadors de progrés

Valor inicial

Valor final

Índex de millora

Curs 20/21

Curs 21/22

Curs 22/23

Número de documents revisats/Total número de
documents graella= Taxa de revisió

50%

100%

150%

Revisió 100%

Aprovació

web

ESTRATÈGIES

ACTIVITATS

1T

2.2.1. Actualització i revisió de totes les documentacions del

1. Revisió i redacció de tots els documents que puguin
entrar en contradicció amb els objectius ODS.
(*) A l’epígraf de la situació de les documentacions del
centre, s’ha fet una anàlisi més detallada de l’estat
actual dels mateixos.

Revisió

Centre per adaptar-los i evitar qualsevol incongruència que es
pugui produir en la seva aplicació amb els objectius de l’agenda
2030.

PdD
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)
PGA /MEMÒRIA ANUAL
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

Curs/Final PdD

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

3T

Curs 23/24

1T

2T

Aprovaci
ó Consell
Escolar

INDICADORS DE PROCÈS S’inclou com un dels objectius de la PdD pels pròxims quatre anys
GRAU D’APLICACIÓ
S’ha revisat i adaptat el 100% el primer curs, s’aprova en el segon curs
GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
El Consell Escolar aprova la totalitat del documents aportats
GRAU D’IMPACTE
Taxa de revisió de documents = 1
Es segmenta en dos Programacions Anuals i es segueix la seva execució i els resultats parcials anualment
GRAU D’APLICACIÓ
Revisat i aprovat en la primera i segona PgC
GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
Es corregeixen les possibles dicotomies amb la realitat
GRAU D’IMPACTE
Taxa de revisió de documents = 1

Instruments
d’avaluació i control
Graella i recompte

3T
Aprovacions actes
Consell Escolar

Valor òptim
Actes Consell
Escolar 100% primer
any
MEMORIES
Memòria primera
PGC
Actes consell Escolar
1er trim. segon curs

És imprescindible fer aquestes correccions perquè són els documents en els quals es fonamenten normativament qualsevol de les actuacions del centre i que s’han portat a terme els darrers
anys, espais, uniformitat, senyalitzacions, borsa de treball, plàstic 0%, consum sostenible, residus orgànics 0%, recollida selectiva, reducció 90% de consum de paper, etc...
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Objectiu 2.3. Foment de l’activitat física i bons hàbits nutricionals (objectiu 6 PdD)
OBJECTIU 2.3. Foment de l’activitat física i bons hàbits
nutricionals

Responsable: Direcció, professorat i PAS

Indicadors de progrés

Valor inicial

Valor final

Índex de millora

Curs 20/21

Curs 21/22

Curs 22/23

Curs 23/24

Grau d’execució del pressupost inicial gym room i equip
Taxa de menús-activitats adaptats (activitats/total
activitats)
Taxa de demanda de menús/participació tallers/satisfacció

10.000,00€
0%

0,00€
100%

100%
100%

100%
25%

50%

75%

100%

10%/0%

40%/80%

150%/80%

10%

20%

30%

40%

ESTRATÈGIES

ACTIVITATS

2.3.1. Implementar l’activitat física i l’esport entre la comunitat
educativa i els hàbits de vida saludable.

1. Implementació del Gym-room del Centre.
2. Disseny de menús-activitats seguint criteris de
nutrició i alimentació saludable.
3. Adaptació dels menús-pràctica segons al·lèrgens i
intoleràncies alimentàries.

PdD
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

PGA /MEMÒRIA ANUAL
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

Curs/Final PdD

1T

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

Instruments
d’avaluació i control
Esfera-gestió ec.
Tancaments
mensuals Sala
Memòries activitats
1 anual

3T
Graella d’ús 40%
Memòria de modificació
100% i satisfacció

4. Tallers de prevenció d’addiccions

Memòria, grau de
realització +80% del
programat per cus
1 taller seminari per curs

5. Implementació de l’equip de futbol del Centre

Participació a la lliga local.

INDICADORS DE PROCÈS S’inclou com un dels objectius de la PdD pels pròxims quatre anys
GRAU D’APLICACIÓ
S’ha creat i equipat el gym room en la primera PGA,
S’ha creat l’equip de futbol el primer any
GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
Memòria de les activitats anuals.
GRAU D’IMPACTE
Taxa d’utilització dels nous serveis que hauria de ser progressiva fins al 40%
Es segmenta en quatre Programacions Anuals i es segueix la seva execució i els resultats parcials anualment
GRAU D’APLICACIÓ
Una vegada dotat, taxa d’utilització per la comunitat escolar

Valor òptim
100% executat
Participació alumnat
1 taller curs/total 4
40% alumnes i prof.
MEMORIES
40% seria un valor
òptim.
Esfera
Enquesta

GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
GRAU D’IMPACTE

El grau d’execució ha de ser del 100% de la dotació econòmica el primer any
Taxa de satisfacció de professorat i alumnes respecte al primer curs en
funcionament (*)

Un indicador molt útil seria la de partir de la taxa d’alumnes i professors que pateixen sobrepès, tabaquisme, etc.. i poder comparar desprès de l’aplicació d’aquestes mesures, però forma
part de la intimitat i no serà un paràmetre quantificable. Aquest objectiu fa anys que ha estat reivindicat per alumnes i professors i fins a aquest moment s’ha substituït per extraescolars de
Ioga i pilates.
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Objectiu 3.1. Internacionalització del centre (objectiu 7 PdD)
OBJECTIU 3.1. Internacionalització del Centre

Responsable: Director, Coordinador Projectes internacionals, professors de llengües

Indicadors de progrés

Valor inicial

Valor final

Índex de
millora

Curs 20/21

Curs 21/22

Curs 22/23

Curs 23/24

Instruments
d’avaluació i control

Taxa de participació Erasmus+ (depèn de les places)
Taxa de participació en intercanvis i estades formatives
Número d’empreses franceses col·laboradores
Número d’alumnes captats.

100%
20% alum/pro

100%
50% alum/pro

mantenir
250%

100%
20%

100%
25%

100%
40%

100%
50%

Memòria PIE
Memòria i PFC

0%

20%

20%

5%

10%

15%

20%

Saga-Matrícula

ESTRATÈGIES

ACTIVITATS

3.1.1. Implementar la participació en projectes internacionals

1. Realització de programes Erasmus+ a Paris
2. Realització intercanvi CFA Cominges

3.1.2 Implementar col·laboració amb empreses de França

1. Practiques professors a empreses de Cominges
2. Participació activa en la implementació de
l’Eurodistricte Cominges-Aran
1. Participació en fires d’ensenyament i promoció en
Lycées i Colleges de França

3.1.3. Captació d’alumnat de França
PdD
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

3T

INDICADORS DE PROCÈS S’inclou com un dels objectius de la PdD pels pròxims quatre anys
GRAU D’APLICACIÓ
Es continua cobrint un 100% de les places Erasmus +
GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
GRAU D’IMPACTE

PGA /MEMÒRIA ANUAL
Indicadors de procés i instruments de recollida de dades
(*)

1T

Curs/Final PdD

Memòria dels PIE i intercanvis CFA
Memòria de les activitats i taxa d’alumnes que superen comparativament en
els quatre períodes i número d’alumnes captats en els quatre períodes.
Es segmenta en quatre Programacions Anuals i es segueix la seva execució i els resultats parcials anualment
GRAU D’APLICACIÓ
Realització de les activitats d’intercanvi, de captació d’alumnes i d’empreses
anuals i realització de pràctiques professorat.
Memòria de realització i recursos utilitzats

Memòries
d’activitats i
memòries de curs

Valor òptim
Recull de dades de
les PGAs 100%
Arribar al 50%
Mantenir el 100%

MEMORIES
s/n memòria
Recull de dades i
avaluació inicial
memòria
GRAU DE QUALITAT D’EXECUCIÓ
Número de participants als programes
Memòries anuals
GRAU D’IMPACTE
Número d’alumnes captats (*)
Saga anual
El centre ja està participant en la comissió que està preparant el projecte d’Eurodistricte Cominges-Aran, peça fonamental d’un projecte transfronterer on el nostre centre jugaria un paper
important en la formació d’alumnes d’ambdues bandes en el sector de l’hostaleria i el turisme de la zona a més aquest és un dels objectius que desenvolupa la pròpia identitat del centre
recollida al PEC.
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5. CONCRECIONS ORGANITZATIVES
Es proposa la organització funcional del punt 2.8. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE.

6. AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES
6.1.

Avaluació del Projecte de Direcció

El coordinador d’aquest Projecte de Direcció seré jo mateix en qualitat de Director i
se li encarregarà la tasca de fiscalitzar la execució dels processos i l’avaluació de
resultats al Claustre i al Consell Escolar trimestralment i anualment a la inspecció
del SSTT.
6.2.

Rendició de comptes

S’ha d’aconseguir que sigui dinàmic i es pugui reaccionar ràpidament a qualsevol
eventualitat, com canvis de criteris de les administracions, etc..

QUI

COM

CLAUSTRE

Presentació de la planificació, seguiment
de les activitats.
Presentació dels indicadors de progrés i
procés de les activitats. Correccions si
escau.

Quan escaigui i com a mínim a
final de trimestre i final de curs.
En la resta de cursos amb
l’històric comparatiu.

CONSELL

Presentació de la planificació, seguiment
de les activitats.
Presentació dels indicadors de progrés i
procés de les activitats. Correccions si
escau.

Mínim una vegada per trimestre
coincidint amb els Consells
Escolars ordinaris i si escau algun
extraordinari.

ESCOLAR

QUAN

ALUMNES

Taulell d’alumnes de centre

Al finalitzar l’execució de les
activitats.

FAMILÍES

Web del centre publicació dels resultats i
històric.

Al finalitzar l’execució de les
activitats.

ADMINISTRACIO

Presentació a la Inspecció i als SSTT

PGA successiva i Memòries
anuals successives.

Aquest projecte s’ha redactat en maig 2020 en plena crisi de la Covid19,
aquesta situació pot afectar al desenvolupament de les estratègies,
activitats i resultats els pròxim anys com a conseqüència de la evolució de
la pandèmia i de les mesures de seguretat que puguin adoptar les
administracions sanitàries del país. Per això és un repte el poder tenir els
mecanismes d’agilitat i moviment per poder corregir o adaptar els objectius
a les situacions que puguin esdevenir .

