
   
 
Benvolguts pares i alumnes: 
 
Us comuniquem que el pròxim dia 23 de Març hem preparat la següent sortida pels alumnes de 1r, 
2n, 3r Curs del CFGM de Cuina i Pastisseria/Cuina i Serveis. 
 
ALUMNES DE 1r, 2n i 3r DE SERVEIS - VIA VENETO. 

-09.30h arribada dels alumnes a l’escola. El tutor realitzarà entrega de notes. 

-10.00h entrega de premis: esforç i el gust a la gastronomia a les escales de l’entrada del centre. 

-11.30h sortida de l’escola amb autocar cap a Barcelona. 

-13.00h Visita del restaurant Via Veneto i dinar. 

-L’hora aproximada d’arribada a l’escola, serà a les 17.00/18.00h hores de la tarda. 

 

ALUMNES DE 1r, 2n i 3r DE CUINA I PASTISSERIA - SERRAT DEL FIGARÓ. 

-09.45h arribada dels alumnes a l’escola.  

-10.00h entrega de premis: esforç i el gust a la gastronomia a les escales de l’entrada del centre. 

-10:30h El tutor realitzarà entrega de notes. 

-12.00h sortida de l’escola amb autocar cap al restaurant Serrat del Figaró.Visita i dinar. 

-L’hora aproximada d’arribada a l’escola, serà a les 17.00h hores de la tarda. 

 
 
ALUMNES DE 1r, 2n i 3r DE CUINA I PASTISSERIA O SERVEI - GASTROBAR L’ESTANYOL. 

-09.45h arribada dels alumnes a l’escola.  

-10.00h entrega de premis: esforç i el gust a la gastronomia a les escales de l’entrada del centre. 

-10:30h El tutor realitzarà entrega de notes. 

-12.00h sortida de l’escola amb autocar cap al restaurant Gastrobar L’Estanyol. Club de Golf Muntanyà. 

-L’hora aproximada d’arribada a l’escola, serà a les 16.00h hores de la tarda. 
 
 

ALUMNES DE 1r, 2n i 3r DE CUINA I PASTISSERIA O SERVEI - LA FERRERIA  

-09.45h arribada dels alumnes a l’escola.  

-10.00h entrega de premis: esforç i el gust a la gastronomia a les escales de l’entrada del centre. 

-10:30h El tutor realitzarà entrega de notes. 

-13.00h sortida de la escola cap al restaurant La Ferreria,de Tona.. 

-L’hora aproximada d’arribada a l’escola, serà a les 15.00h hores de la tarda. 

 

Les sortides pedagògiques formen part del currículum i per tant la no assistència 

comportarà en una falta injustificada. 

Segons el reglament de règim intern de l’Escola d’Hostaleria d’Osona, està prohibit beure 

begudes alcohòliques de tot tipus tant els majors com els menors d’edat, durant la sortida.  

Cal recordar que la manca d’uniformitat comportarà la no assistència a l’activitat. En aquest 

cas no es retornaran els diners. 


