
2 NORMATIVA 

2.1 Horari, entrades i sortides.  

L’institut Marta Mata és obert de les 8:00 a les 15:00. En  general, en aquest espai, les classes comencen a les 8:00 i 
acaben a les 14:30 .  

L’edifici del Molí és obert, en funció dels serveis,  des de les 7:50 fins a les 20 hores i les classes es desenvolupen en 
funció dels horaris dels alumnes. 

L’horari de l’alumnat es comunicarà a començament de curs i serà en funció del curs i mòduls que es cursin. L’horari 
inicial es modificarà a tots els nivells les 9 darreres setmanes del curs per les pràctiques en empreses dels alumnes de 
segon i les necessitats de cobrir tots els serveis. 

Els alumnes majors d’edat podran entrar i sortir del centre sota la seva responsabilitat a les hores que s’indiqui per 
no interferir l’organització del centre en la seva totalitat. 

Els alumnes menors d’edat signaran a la matriculació una autorització dels pares o tutors legals en la que 
expressament donin permís per sortir del centre a l’hora de l’esbarjo .  

Per sortir del centre en hora lectiva els menors d’edat cal una autorització del pare/mare o tutor legal o que els pares  
recullin a l’alumne/a al  centre. 

2.2 Assistència i puntualitat 

Les classes comencen puntualment. A les classes  teòriques l’alumnat que arribi  amb retard ,un cop començada la 
classe, no serà admès  a l’aula o espai docent on es desenvolupi l’activitat havent d’esperar a la següent classe. En cas 
de les classes  pràctiques tampoc es podrà incorporar a la classe durant tota la sessió pràctica. En ambdós casos en 
comptabilitzarà com a falta d’assistència. L’assistència dels alumnes és obligatòria a totes les hores previstes per a 
cada una de les unitats formatives que es cursin, incloses les hores en els centres de treball on es cursa l’FCT. 

El centre té un programari informàtic  que disposa d’un registre de faltes d’assistència amb informació directa a les 
famílies i al mateix alumnat si és major d’edat (Clickedu). El centre facilitarà un usuari i contrasenya per accedir-hi. 

L’alumnat que superi el 20% de faltes d’assistència establert per a cada Unitat Formativa (UF) o Mòdul perdrà el dret 
a la avaluació continuada ( ordinària), mantenint el dret a presentar-se a la segona convocatòria de la UF o mòdul 
afectat (extraordinària). Les faltes justificades quedaran registrades només a fi de no perdre la plaça escolar que s’està 
ocupant. 

Es consideraran faltes justificades: 

 Malaltia de l’alumne sempre que es presenti el justificant mèdic autèntic. 

 La realització de proves o exàmens oficials aliens al centre. En aquest cas s’haurà de presentar el justificant 
d’assistència de l’organisme competent especificant dia i hora i la seva durada. 

 Les citacions d’institucions oficials que puguin exigir compareixença, amb el justificant d’assistència  a 
l’esmentada citació. 

 Assistència a actes oficials o de l’administració on l’alumne sigui part interessada, tot presentar justificant 
autèntic d’assistència. 

En cap cas les absències per activitats  laborals de l’alumne no podran tenir la consideració de falta justificada. 

Els justificant s’hauran de lliurar, al tutor/a,  en els dos dies posterior a l’absència. 

2.3 DRET DE VAGA DELS ALUMNES 

Les decisions col·lectives adoptades pels alumnes en exercici del seu dret de mobilització no tindran la consideració 
de falta  si es compleixen els requisits següents: 

 Votació majoritària en cada grup d’alumnes. 

 Comunicació per escrit a la Direcció del Centre amb una antelació mínima de 48 hores, especificant el motiu 
juntament amb el DNI i signatura de cada alumne que s’afegeix. 

El menors d’edat hauran de presentar una justificació de falta signada pels pares o tutors legals. 



L’alumnat que signi la comunicació no podrà utilitzar les instal·lacions  del Centre durant aquest període. De la mateixa 
manera el Centre garanteix als alumnes que no desitgin secundar la no assistència a ser degudament atesos. 

2.4 NORMES DE CONVIVÈNCIA 

Per tal de mantenir una correcta convivència al Centre, de crear un clima de treball i de mantenir les instal·lacions 
escolars en condicions, s’han establert una normes mínimes de convivència. 

Els conflictes s’han de resoldre sempre per la via del respecte, el diàleg i l’assumpció de les Normes de Convivència 
aprovades pel Consell Escolar del Centre. El centre disposa d’un servei de mediació, que no eximeix de la mesura 
correctora aplicada al conflicte hagut. 

Són conductes motiu de sanció: 

 Les injuries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a d’altres membres de la 
comunitat educativa, el deteriorament intencionat de les seves pertinences i els actes que atemptin 
greument contra la seva intimitat o integritat personal. 

 L’alteració injustificada i greu del desenvolupament de les activitats normals del Centre, el deteriorament 
greu de les dependències i equipaments, la falsificació o la subtracció de documents i materials acadèmics 
i professionals i la suplantació de personalitat en actes de vida escolar. 

 Els actes de possessió de substancies que puguin ser perjudicials per a la salut i la incitació a aquest actes. 

 La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

 Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

 No portar, de forma reiterada, el material i/o l’uniforme imprescindible indicat pel professorat per seguir la 
classe o assistir a una activitat. 

 Fer un mal us del material de les aules pràctiques així com treure’l de l’aula sense permís exprés del 
professorat. 

  No atendre les indicacions del professorat, de la Direcció del Centre i del personal d’administració i serveis 
que treballen dins de les dependències del centre.  

 Utilitzar en temps lectiu ( inclou desplaçaments dins del centre) aparells electrònics: mòbils, MP3, làsers i 
d’altres que destorbin el desenvolupament normal de l’activitat lectiva. El professorat pot indicar el seu us 
per activitats pedagògiques concretes, sempre al seu criteri. 

 Qualsevol altra incorrecció o incompliment que alteri el desenvolupament de l’activitat escolar. 

2.5MESURES CORRECTORES 

Les mesures correctores previstes per a conductes contraries a la convivència del centre són les següents: 

Amonestació oral   

Amonestació oral reiterada (s’anotarà al Programa informàtic de gestió) 

Expulsió de l’aula, considerat una falta greu. 

Realització de tasques educadores per l’alumne/a, en horari no lectiu i/o reparació econòmica dels  d’anys causats al 
material del centre o bé als altres membres de la comunitat educativa. 

Suspensió del dret a participar en activitats complementàries del centre. 

Suspensió del dret d’assistència a determinades classes. 

Expedient sancionador que pot dictaminar l’expulsió del centre. 

De qualsevol mesura correctora que s’apliqui quedarà constància escrita al programa de gestió amb l’excepció de 
l’amonestació oral 

2.6 UNIFORMITAT I MATERIAL DE L’ALUMANT 

Per poder assistir a les classes practiques és imprescindible anar uniformat correctament. 

CUINA HT10 RESTAURACIÓ HT30 

1 Barret xampinyó blanc 2 Casaques negres brodades amb logo de l’EHVO 



2 Samarretes blanques màniga curta 

2 Jaquetes blanques brodades amb logo de 

l’EHVO 

1 Pantalons negres amb goma a la cintura  

1 Davantal negre amb peto brodat amb logo de 

l’EHVO 

        1 Sabata negra tancada 

             Mitjons negres (no inclòs a la quota de 

material) 

2 Samarretes negres màniga curta 

2 Samarretes negres màniga llarga 

2 davantals butxaca central 

1 Pantalons cambrer negres  

1 Sabata negra tancada  

            Mitjons negres (no inclòs a la quota de material) 

Cuina i restauració en cas de sortida pedagògica o actes oficials. 

Vestuari per sortides:  Pantaló texà blau a la cintura, camisa blau clar, americana blau marí, sabata fosca tancada. 

Els pantalons han d’arribar fins a tocar les sabates i portar mitjons negres. Sense estrips ni decoloracions o altres 

accessoris.  

 

Eines de treball  CUINA HT10 ( marcats amb laser) 

1 maletí porta ganivets  

1 Ganivet desossador  

1 Ganivet amb serra (de pa)  

1 Ganivet ceber 25cm  

1 Ganivet puntilla 

1 Ganivet filetejador 

1 Broca 

1 Pinzell de silicona  

1 Escatador de peix  

1 Espàtula de colze gran  

1 Espàtula de colze petita (9cm) 

1 Pelador de patates 

1 Tisores de cuina  

 

1 Pinça de peix + 1 pinces per servei 

1 Silpat 

Assortit de cornets 

1 Balança de cuina 

1 Termòmetre 

1 Ratllador doble 

1 Obrellaunes 

1 Pinces de carn de pala ampla 

1 Manyoples de forn amb silicona 

1 Rasqueta de 9 cm 

1 Cullera buidadora doble 

1 Espàtula calorífica de 25 cm 

1 Escurador de plàstic flexible 

1 Joc talla pastes llis 

 

Eines de treball RESTAURACIÓ HT30 

1 Llevataps de 2 temps  1 Ganivet puntilla 

 



També és necessari portar encenedor, retolador permanent, llibreta i bolígraf. (no inclòs a la quota de material) 

2.7 HIGIENE I SALUT 

1 L’uniforme ha d’estar complert, net i planxat. En cas que no es respecti, no es podrà assistir a classe.  
2 Cal portar per a cada classe i segons l’horari de cada alumne, el material que el professor/a hagi determinat. 
3 Higiene i sanitat: Cal anar net i dutxat cada dia. Les ungles han de portar-se curtes, retallades i sense pintar. 

Preferiblement no es  podrà entrar a classe amb barba. En cas contrari, l’alumnat , pel seu compte, haurà 
de proveir-se d’un sistema de protecció higiènica homologat. El cabells han de portar-se nets i totalment 
recollits o curts ,el clatell ha de quedar sempre a l’aire. No es permetran pentinats extremats tipus tenyits, 
crestes,  rastes , rapats,...  No es pot anar maquillat ni amb cap tipus de joia o pírcing; només en el cas de 
Serveis en Restauració, es permetrà un maquillatge discret.  

4 No es poden consumir productes nocius per la salut. 
5 No es poden consumir begudes alcohòliques al centre. 
6 Està prohibit fumar en tot el recinte del centre, inclòs el pati i a l’entrada de l’institut i el Molí. L’espai lliure 

de fum està definit per una línia blava pintada a la vorera. 
 
El no compliment de les normes d’higiene i sanitat comportarà l’expulsió de l’aula.  
Una expulsió de l’aula representa una falta no justificada. 

2.8 COMPETÈNCIA SANCIONADORA 

Les sancions poden ser aplicades pels professors, l’equip docent de forma col·legiada i la direcció del centre. 

2.9 NORMES  D’US D’ESPAIS 

2.9.1 UTILITZACIÓ DELS ESPAIS COMUNS (AULES, PASSADISOS ..) 

Els alumnes hauran de tenir cura dels següents aspectes a l’hora d’utilitzar les aules comunes: 

 No es pot menjar ni beure a les aules. 

 Els telèfons mòbils  no es poden utilitzar en tot el recinte de l’institut o escola d’hoteleria. 

 No es pot escoltar música ni portar auriculars a les aules ni passadissos. 

 No està permès entrar a les aules amb barrets, gorres o caputxes. 

 No està permès cap mena de dispositiu d’enregistrament d’àudio o imatge, excepte amb l’autorització 
expressa, amb finalitats pedagògiques, del professorat. 

 No està permès jugar a jocs de taula a les aules, els passadissos o a la cafeteria. 

2.9.2 UTILITZACIÓ D’AULES INFORMATITZADES 

Els alumnes no poden estar mai sols a les aules específiques. 

L’ús d’internet ha de tenir exclusivament finalitats acadèmiques o educatives. 

L’alumne ha de tancar correctament l’ordinador i el monitor.                                    

L’alumne és el responsable de l’ordinador assignat que sempre ha de ser el mateix. Al començament de la sessió es 
signarà el full d’assistència amb l’ordinador atorgat. 

Si un ordinador presenta problemes, l’alumne/a ha de comunicar-ho al professor. Cal que no intenti resoldre el 
problema ell mateix. 

No es pot canviar el fons d’escriptori. 

2.8.3 MENJADOR DE FAMÍLIA 

Els alumnes, els dies de servei partit, tenen dret a dinar al centre, al dinar de família. El menjador de família és un 
espai  educatiu comunitari. Els alumnes han de tenir un comportament correcte entenent que és una espai pedagògic 
on s’està fent una tasca educativa. No és pot cridar ni córrer. El professorat pot assignar el lloc de cada comensal. El 
dinar és el mateix per tothom (excepte en cas de prescripció mèdica).  

Si un alumne vol renunciar a aquest dret ho pot sol·licitar amb el permís dels pares o tutor legal. La renúncia al dret 
al dinar de família no tindrà cap repercussió en la quota de material fungible. 

2.10 REGLAMENT D’ÚS DELS ARMARIETS 



 
1. Els armariets són d'ús individual i només per facilitar les activitats acadèmiques. Per adjudicar-los  es demanaran 
les dades personals de l’alumne/a, seguint en tot moment la llei de protecció de dades.  
2. Tots els alumnes de cuina disposaran d’un armariet. Els alumnes de serveis de 1r disposaran d’un a l’institut i un 
altre al Molí. 
3. A l'inici de curs es lliurarà una  clau que hauran de retornar a la seva finalització. En cas de pèrdua s’abonarà la 
quantitat que s’especifiqui a inici de curs per fer una nova còpia o un canvi de pany si es veu convenient. No es pot 
violentar la taquilla per obrir-la. 
4. Cada curs escolar es canviarà l’assignació dels armariets 
5. No es reservarà el mateix armariet  d'un curs per a un altre.  
6. Cada any es fixarà el preu i forma de pagament del servei incloent-hi l’import del dipòsit i entrarà en vigor a partir 
de següent curs. El pagament s’efectuarà en el moment de la matrícula. 
 
Ús  
1. L’alumnat podrà destinar l’armariet a guardar material propi del cicle formatiu, però queda expressament prohibit 
el seu ús per dipositar objectes que, per les seves característiques o composició, puguin ser considerats com a 
perillosos, nocius o que atemptin contra les normes o ideari de l' Institut (substàncies inflamables, tòxiques, perilloses, 
peribles o il·legals).  
2. L’alumne és responsable del manteniment del bon estat i de tenir cura de la imatge de l’armariet (no es poden 
enganxar calcomanies o adhesius, per exemple) i dels danys que es puguin produir, així com de la neteja del seu 
interior.  
3. L’alumne reconeix que  l’armariet escolar es troba en perfecte estat, a l’inici del contracte. 
4. En cas de causar baixa de l' Institut, l’usuari haurà de desallotjar  l’armariet. Si l’armariet està en condicions òptimes 
es retornarà el dipòsit.  
5. L'accés als armariets es realitzarà en funció de les necessitats pedagògiques i en tot moment es seguiran les 
indicacions del professorat així com els horaris que es donaran a conèixer. 
6. Al finalitzar el curs l’arrendatari buidarà l’armariet i retornarà la clau a consergeria on se li retornarà el dipòsit si 
està en condicions òptimes. 
7.En cas que l’alumne incompleixi la seva obligació de buidar el contingut de l’armariet a l’acabament del contracte, 
es procedirà a buidar-lo, en presencia d’un membre de l’equip directiu del Centre, quedant dipositats els objectes en 
el Centre Escolar per un període màxim d’un mes. 
 
Seguretat  
1. L’institut no es responsabilitza de la pèrdua, furt o deteriorament dels objectes dipositats als armariets. (Es 
recomana a tots els usuaris no deixar objectes de valor dins).  
2. La Direcció del Centre, podrà accedir a qualsevol armariet, quan tingui indicis que no s'utilitza per a les finalitats 
establertes, o per comprovar l'ús de la mateixa, davant de l’alumne arrendatari i del seu tutor. 

Sancions  
1. Qualsevol persona que no compleixi les normes reglamentades d'ús, podrà ser sancionada amb  una falta greu. 
2. L’estudiant és el responsable del seu contingut i la seva conservació interior. Si se’n fa mal ús i es causen 
desperfectes s’haurà d’abonar la reparació.  
 

2.11 ACTUACIÓ EN CAS DE QUEIXES PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE QÜESTIONIN L’EXERCICI PROFESSIONAL DEL 
PERSONAL DEL CENTRE. 

Les queixes de l’alumnat motivades per l’actuació professional del personal docent al centre en l’exercici de les seves 
funcions es resoldran de la manera següent: 

L’alumnat tractarà de resoldre el problema en  primera instancia amb el professor implicat. 

Si això no fos possible, es recorrerà a la mediació del tutor del grup classe. 

En cas de persistència en la queixa intervindrà el cap de l’equip docent. 

Només en el cas que no s’arribi a una solució es presentarà una instancia al registre d’entrada del centre on consti la 
identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data la signatura i, sempre que 
sigui possible, de dades, documents i altres elements acreditatius del fets. 

El Director resoldrà la demanda seguint el protocol establert a la normativa vigent. 

2.12 QUOTES MATERIAL FUNGIBLE 



Hi ha 9 quotes de les quals 3 es faran efectives en un sol pagament a l’inici de curs i les restants mensualment. 

L’impagament de dues quotes implicarà no poder assistir a les classes pràctiques. 


