Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS Escola d’Hostaleria
i Turisme de Girona
INFORMACIÓ GENERAL INICI CURS CICLES DE GRAU SUPERIOR
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C/ Sta. Eugènia , 17. 17005 Girona.
És necessari presentar a la secretaria del centre el certificat de la qualificació mitjana de l’últim
curs matriculat o bé l’historial acadèmic que haureu de sol·licitar al vostre centre de
procedència.
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13-30/09 Baixa de mòduls i/o UF per ajustar matrícules en base als horaris.
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Sortides i activitats
Es fan sortides professionalitzadores que són obligatòries per completar l’aprenentatge; per
tant l’alumnat haurà de fer efectiu el seu cost en el moment de la matrícula.
Aquest import s’ha calculat en funció del cost de cada sortida programada. Es tracta d’un valor
aproximat. Si hi ha alguna variació en la programació i preu de les sortides es comunicarà
prèviament a l’alumnat. Si un alumne no assisteix a l’activitat perdrà el dret a la devolució del
cost, excepte per motius de força major i degudament justificada. A final de curs el tutor/a
liquidarà les excursions.
Si un alumne es dóna de baixa durant el curs es perdran aquests diners, excepte en els casos
de força major.

Nom del document: D PC1 1.3.6 Informació
general inici curs cicles de grau superior

Elaborat per:
Coordinació pedagògica

Data:
Juny 2017

Revisat per:
Comissió de qualitat

Aprovat per:
Director

Revisió:
0

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS Escola d’Hostaleria
i Turisme de Girona
Uniformes, llibres i maletí d’eïnes
Els uniformes s’exposaran a l’entrada de l’escola.
Trobareu informació detallada al web www.ehtg.cat a l’apartat MATRÍCULA:
• Uniformes: al web indiquem on es poden adquirir els uniformes, excepte dels
cicles de turisme (Agències de Viatges, Gestió d’Allotjaments i Guia i
informador turístic) que a inici de curs el tutor/a informarà d’on es poden
adquirir.
• Llibres
• Eines.
Promoció de curs
Per promocionar de 1r a 2n curs cal superar el 60% de les hores dels mòduls cursades al
primer curs.
El tutor us informarà si en el cicle que curseu hi ha mòduls de 1r que cal tenir obligatòriament
aprovats per cursar-ne d’altres de 2n.
El mòdul FCT (formació en centres de treball) s’ha de superar per obtenir el títol.
Taquilles
•
•
•

Només hi ha vestidors i taquilles disponibles pels alumnes de Direcció en cuina i
Direcció en serveis de restauració.
El dia de la presentació es distribuiran les taquilles per parelles i cal que cada alumne
porti 10 €.
Cal un cadenat (candau) amb dues claus per taquilla.

Material imprescindible per a les classes teòriques
•

Ordinador portàtil.
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INFORMACIÓ DELS MÒDULS DE LLENGÜES ESTRANGERES
Atès que heu triat l’opció d’estudiar un CFGS d’hostaleria i turisme, de ben segur que ja sabeu
la importància que tenen les llengües estrangeres en aquest àmbit.
LLENGUA ANGLESA
Quant a l’anglès, és una eina fonamental per desenvolupar amb èxit la feina per a la qual ara començareu
a formar-vos.
Per consegüent, us volem suggerir algunes pautes per què quan arribeu a l’INS Escola d’Hostaleria i
Turisme de Girona pugueu cursar els estudis en llengua anglesa sense dificultat. El nivell recomanat
d’anglès dels mòduls de CFGS és el B1, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües,
que equival al nivell 3 de l’Escola Oficial d’Idiomes. Per això us recomanem que si no teniu aquest nivell,
aquest estiu feu un repàs per mirar d’assolir-lo.
Veureu també que la importància de la llengua estrangera es plasmarà en mòduls no lingüístics al llarg
dels dos cursos que dura el cicle formatiu que heu triat.

Vegeu a continuació una referència de recursos que us poden ser útils:
•
•
•

MURPHY, R. English grammar in use. Cambridge University Press
www.bbc.co.uk
www.esl-lab.com/

I, per acabar, us recomanem que mireu pel·lícules en anglès amb subtítols en anglès.
LLENGUA FRANCESA
Pel que fa a la llengua francesa, en els CFGS es comença amb un nivell elemental, no obstant això, s’han
d’assolir els resultats d’aprenentatge que estableix el currículum en finalitzar el mòdul.
Us recomanem la bibliografia següent per iniciar-vos-hi:
1- MAKOWSKI, FR. Grammaire en règle! (A1-A2). Editorial: SM
Breu explicació: Gramàtica que proposa més de 500 exercicis i que inclou una auto-avaluació, la solució
dels exercicis i les taules de la conjugació francesa.
2- AKYÜZ, ANNE. Les exercices de grammaire (A1). Editorial: Hachette
Breu explicació: Exercicis de nivell d’iniciació per entrenar-se en francès amb un llibret de correccions
addicional.
3- DELATOUR, Y. Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Ed. Hachette
Breu explicació: Una gramàtica simple i completa amb exemples molt adaptats al nivell de l’alumnat.
4- Le Nouveau Bescherelle. La grammaire pour tous. Editorial: Hatier
Breu explicació: Llibre dels verbs en francès, indispensable.
5- www.lepointdufle.net
Breu explicació: Recursos i exercicis en línia amb enllaços de gramàtica interactiva.
6- L’Editorial Hachette proposa lectures fàcils en francès amb diferents nivells.
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