Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut de Tona

INFORMACIONS INICI DE CURS ESCOLA HOSTALERIA D’OSONA
1.

Inici de curs- Dilluns 13 de setembre jornada de presentació i entrega d’horaris (durada
aproximada una hora i mitja). Aquest dia no hi haurà menjador. S’entregarà l’uniforme
als alumnes de primer.

LES CLASSES COMENÇEN EL 14 SETEMBRE PELS ALUMNES DE GRAU MITJÀ I EL 20 DE
SETEMBRE PELS ALUMNES DE GRAU SUPERIOR!!!!
Els alumnes hauran de venir al centre el 13 de setembre en l’horari següent.
9h.10h.11h.12h.-

CFGM 1r pack serveis, cuina i pastisseria
CFGS Direcció de Cuina i Sala
CFGM 2n pack pastisseria i serveis.
CFGM 3r pack pastisseria i serveis.

Cal portar la declaració responsable adjunta i el certificat de vacunació COViD-19, si s’escau.
Recordeu que amb les noves mesures sanitàries, els alumnes amb el certificat de vacunació
no es confinaran en el cas de positius en el grup estable.
L’Escola aplicarà en tot moment la normativa COVID-19 segons instruccions del Departament
d’Educació.
2.

Pagaments.- A principis de setembre haureu d’estar al corrent dels pagaments.

3.

Uniforme de sortides. A les sortides didàctiques els alumnes han de portar la següent
vestimenta: Pantaló texà blau a la cintura, camisa blau clar, americana blau marí i
sabata fosca. S’informarà a nivell de tutoria.

4.

Servei menjador. Només s’adaptarà el menú als alumnes que ho justifiquin
mèdicament. Cal que informeu sobre el tema al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries al
tutor en la jornada de presentació i aporteu documentació mèdica.

5.

Beques. Us informem que ja ha sortit la convocatòria de beques per ensenyaments
postobligatoris.
Podeu
trobar
la
informació
a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministeriopostobligatoris

Bon inici de curs!
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