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Antonio Tinajas Ruiz, director de l’Institut Cubelles, de Cubelles, en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, 

modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

(LOMCE), d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2014, per la qual s’aproven els documents 

per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015, i d’acord amb l’opinió favorable  

del claustre del professorat i del consell escolar del centre, segons consta a les respectives actes de 

les sessions celebrades amb data 30/06/2015,  

 

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar el projecte educatiu de centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució, per al 

període 2015-2019.  

 

2. Donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a 

disposició de l’Administració educativa. 

 

 

 

Cubelles, 1 de juliol de 2015 

 

 

El director 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_instruccions_14_15.pdf
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1. Introducció 

Tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu 

(PEC), que és la màxima expressió de la seva autonomia, que abasta els àmbits pedagògic, 

organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. 

 

D’acord amb l’article 91 de la Llei d’educació de Catalunya (LEC): 

 

 El projecte educatiu  recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta 

l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències 

bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.  

 El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i, per a definir-lo, s’han de valorar 

les característiques socials i culturals del context escolar i les necessitats educatives de 

l’alumnat. 

 

L’esmentat article estableix també quins són els elements mínims que ha de contenir el PEC. 

Alguns d’aquest elements romanen annexos a aquest document: el projecte curricular de centre 

(PCC) i el projecte lingüístic de centre (PLC). 

 

D’altra banda, a l’article 93 es fixen els principis que han de guiar l’activitat de l’escola pública 

catalana i que han de ser necessàriament recollits pel PEC (el seu caràcter inclusiu, laic i respectuós 

amb la pluralitat, entre d’altres). 

 

Finalment, la concreció relativa a la responsabilitat d’elaborar i d’aprovar el PEC recollida a 

l’article 94 de la LEC ha estat modificada per l’article 81 de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE ), que atribueix aquesta competència a 

la direcció del centre. Aquesta competència ja apareix recollida en el punt1 de les normes 

d’organització i funcionament de l’Institut Cubelles (NOFC). 

 

2. El context 

L’Institut Cubelles és un institut de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya situat a la 

població costanera de Cubelles, a la comarca del Garraf. Es tracta d’un municipi amb una població 

dispersa en diferents nuclis i urbanitzacions, la qual cosa  dificulta moltes vegades la consolidació 

del centre com a espai de referència fora de l’horari escolar (per exemple, a l’hora de consolidar una 

oferta d’activitats extraescolars).  

 

Cal destacar també el creixement demogràfic que ha experimentat Cubelles en l’última dècada,  

duplicant la seva població (de 7.326 a 14.481 habitants el 2014). La procedència majoritària 

d’aquests nous habitants és l’àrea metropolitana de Barcelona, mentre que el percentatge de 

persones amb nacionalitat estrangera és clarament inferior a la resta de Catalunya (9% enfront del 

14,5% el 2014). 
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D’acord amb les dades que recull l’Institut d’Estadística de Catalunya, en conjunt, la població 

exhibeix un nivell cultural lleugerament inferior a la resta de la població del Garraf o de Catalunya 

(2011). D’altra banda, les famílies de Cubelles declaren uns ingressos inferiors i disposen d’una 

renda disponible bruta inferior a aquella de la qual disposa el conjunt de Catalunya i el Garraf 

(dades del 2010). 

 

L’Institut Cubelles va obrir les seves portes el setembre de 2005. El ràpid creixement de l’alumnat 

va abocar a la creació d’un nou institut (l’Institut Les vinyes) el 2010-2011. Això va tenir com a 

conseqüència una reducció important de la nostra plantilla. Durant els cursos següents, hem assistit  

a un increment continu del nombre de grups que ha suposat un nou increment de la plantilla i , 

probablement, una segmentació pel que fa a les característiques del nostre alumnat davant la 

possibilitat que tenen les famílies de triar entre dos centres de secundària en el moment de la 

preinscripció.  

 

El curs 2015-2016, el nostre centre consolidarà les 3 línies d’ESO, és a dir, tindrem 3 grups a cada 

nivell. Això comportarà també la consolidació els propers cursos de 2 línies de batxillerat. Si tenim 

en compte l’USEE, que també començarà a funcionar aquest mateix curs, la tendència és, doncs, a 

tenir uns 450 alumnes i una plantilla d’uns 40 professores i professors. 

 

L’Institut Cubelles té adscrites les tres escoles públiques del municipi: les escoles Charlie Rivel, 

Vora del mar i Mar i cel.  

 

Al llarg dels darrers anys, el nostre centre ha experimentat una millora considerable en els resultats 

acadèmics, tant pel que fa a la promoció i l’acreditació de les diferents etapes, com en les proves 

d’avaluació externes (3r i 4t d’ESO i PAU). Aquesta progressió ens ha acabat situant en valors  al 

voltant de la mitjana de Catalunya (taula 1). Val a dir, però, que el nostre alumnat exhibeix 

sistemàticament uns resultats baixos en expressió escrita i veu condicionat els seus resultats pel fet 

de ser majoritàriament castellanoparlant. 

 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Català 79,0 77,8 93,5 85,4 

Castellà 88,2 58,8 97,8 90,6 

Anglès 56,1 57,1 78,3 90,7 

Matemàtiques 61,5 63,9 76,6 72,5 

Taula 1: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB a 4t d’ESO.  

En verd aquells resultats que superen la mitjana de Catalunya. En groc aquells resultats semblants a la mitjana de 

Catalunya. 

 

L’alumnat del nostre centre té una valoració molt positiva de la institució escolar i l’absentisme 

escolar es esporàdic i lligat fonamentalment a un proteccionisme mal entès per part de la família. 
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D’altra banda, en els últims anys s’ha consolidat una xarxa local (policia, serveis sanitaris, serveis 

socials i centres educatius) que intenta donar resposta integrada a les demandes del jovent i de les 

seves famílies. Igualment, la col·laboració entre les àrees de Joventut, Ensenyament, Esports i 

Benestar Social de l’Ajuntament de Cubelles i Càrites és constant. 

 

També cal destacar l’obertura del centre a les entitats del municipi, inclòs l’Ajuntament de 

Cubelles, propiciant l’ús social de les nostres instal·lacions. 

 

Finalment, cal destacar l’absència dins del municipi d’espais de trobada per als estudiants (com ara 

una biblioteca pública en condicions) que afavoreixin tant el treball individual com el treball 

cooperatiu o la utilització de les TIC per part de l’alumnat amb menys recursos. Aquesta ha estat 

una demanda de la direcció del centre als representants de les candidatures que li han demanat 

opinió amb anterioritat a la campanya electoral per a les eleccions locals del 24 de maig de 2015. 

 

3. Els trets d’identitat 

3.1. D’acord amb la LEC  

L’Institut Cubelles, com a centre públic que pertany al Servei d’Educació de Catalunya, es declara 

laic i respectuós amb la pluralitat ideològica. 

 

Com a centre públic, es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció 

responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, 

d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de coeducació per a l’assoliment de la 

igualtat real i efectiva entre dones i homes, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les 

creences de l’alumnat i de les seves famílies. 

 

3.2. El caràcter propi de l’Institut Cubelles 

3.2.1. La missió del centre 

La raó de ser del nostre centre, com a institut públic del Departament d’Ensenyament, és facilitar el 

desenvolupament integral del nostre alumnat i aconseguir el seu èxit escolar tot potenciant al màxim 

les seves capacitats. 

 

3.2.2. La visió del centre 

La visió que tenim de l’Institut Cubelles és la d’un centre capaç: 

 

 De fer compatible l’educació i la formació del nostre alumnat en un ambient de respecte i de 

bona convivència. 

 De  millorar la cohesió social a través de la recerca de l’equitat que minimitzi també els 

efectes de les desigualtats econòmiques i socials del nostre alumnat.  
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 De desenvolupar un intens sentiment de pertinença al nostre centre de qualsevol membre de 

la comunitat escolar. 

 D’assolir una imatge externa positiva en l’àmbit local i comarcal fonamentada en els nostres 

resultats educatius, en la transparència en la gestió, i en una bona convivència. 

 

3.2.3. Els valors del centre  

Els trets que caracteritzen la cultura del nostre centre com a organització, la nostra manera de fer, 

són els següents: 

 

 L’èmfasi en la millora de la competència comunicativa.  

 El convenciment que l'ús de les TIC i dels recursos digitals han d’afavorir la millora dels 

processos d'ensenyament i aprenentatge, la competència digital i els resultats escolars. 

 La priorització dels recursos humans per a l’atenció efectiva de la diversitat de l’alumnat 

d’ESO. 

 El recolzament de la persona tutora quant a la disponibilitat de recursos i d’autonomia real a 

l’hora de prendre determinades decisions. 

 La col·laboració amb entitats i centres del municipi. 

 

4. Els objectius 

Com a part del Servei Català d’Educació de Catalunya, l’Institut Cubelles té coma objectius 

fonamentals la millora dels resultats educatius i la millora de la cohesió social. Això passa per 

assolir-ne d’altres més concrets com ara: 

 

 Apostar  per la recerca i la utilització de metodologies més engrescadores. 

 Promoure la lectura, com a eina fonamental per a l’aprenentatge, en totes les àrees i matèries 

curriculars i consolidar un hàbit de lectura diària independent.  

 Implicar els equips docents en l'ús de les TIC. 

 Impulsar el plurilingüisme de l’alumnat. 

 Afavorir la implicació i el compromís de les famílies en l'escolarització i el seguiment de 

l'evolució acadèmica i personal de l'alumnat. 

 Assegurar una bona convivència dins i fora de l’aula com a condició necessària per a 

garantir el benestar emocional de tothom i els resultats educatius. 

 Cercar la màxima eficiència en l’ús dels recursos humans, materials i econòmics 

disponibles. 

 Apostar per la transparència en la gestió  per tal d’afavorir l’avaluació crítica i el rendiment 

de comptes.. 

 Treballar en xarxa amb entitats local, comarcals i altes centres educatius per tal de donar 

respostes integrals a problemes concrets. 
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5. L’ús de la llengua i el projecte lingüístic 

Entenem la llengua com a un instrument al servei de la comunicació entre les persones. Partint 

d’aquest principi, la llengua de comunicació habitual a l’institut Cubelles és el català, que és 

utilitzat en la confecció d’escrits, rètols, anuncis, documentació del centre i en la comunicació oral, 

tot respectant l’ús del castellà per part de qualsevol membre de la comunitat escolar. 

 

Totes les àrees curriculars són responsables del desenvolupament de la competència comunicativa 

lingüística. En conseqüència, el centre ha de disposar d’estratègies destinades a millorar 

explícitament la comprensió lectora i l’expressió escrita en totes les llengües l’aprenentatge de les 

quals formi part del PCC. La lectura silenciosa diària a l’aula és una d’aquestes estratègies. 

La primera llengua estrangera del centre és l’anglès. Tanmateix, el centre ofereix la possibilitat de 

cursar el francès com a segona llengua al llarg de tota l’ESO i el batxillerat i impulsa iniciatives que 

afavoreixin l’aprenentatge funcional de les llengües estrangeres (e-twinnig, estades a l’estranger, 

utilització de l’anglès o del francès en matèries no lingüístiques, etc.). 

Aquests principis apareixen recollits en el projecte lingüístic de centre. 

 

6. L’estructura organitzativa del centre 

L’estructura organitzativa del centre s’ha d’ajustar als principis d’eficiència (màxima eficàcia al 

mínim cost de recursos), gestió descentralitzada i participació de la comunitat educativa.  

 

L’estructura organitzativa, que apareix desenvolupada en el punt 2 de les NOFC, és la següent: 

 

Els òrgans unipersonals de govern (equip directiu) 

La direcció 

La prefectura d’estudis 

La secretaria  

La coordinació pedagògica  

 

Els òrgans col·legiats de govern  

El claustre del professorat  

El consell escolar 

 Comissió permanent. 

 Comissió econòmica 

 

Els òrgans de coordinació 

   Els òrgans de coordinació col·legiats 

L’equip directiu 

El consell de direcció 

Els departaments didàctics 

La comissió pedagògica 
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Els equips docents 

Les reunions de tutors i tutores de nivell 

La comissió d'atenció a la diversitat 

 

   Els òrgans de coordinació unipersonals 

Els caps de departament 

La coordinació d´ESO 

La coordinació d' informàtica 

La coordinació de riscos laborals 

La coordinació d’activitats i serveis escolars 

 

El personal d’administració i serveis 

El personal auxiliar d’administració 

El personal de consergeria 

 

Les associacions 

L’AMPA 

El consell de delegats i delegades 

 

 

7. L’organització pedagògica del centre 

7.1. El trànsit de primària a secundària 

El centre considera imprescindible disposar de  mesures destinades a modular el trànsit de 

l’educació primària a l’educació secundària. Entre aquestes mesures, s’inclou el desig de reduir el 

nombre de persones que formen part dels equips docents de 1r i de 2n d’ESO. Per tant,  a l’hora de 

constituir els equips docents d’aquests nivells es prioritzarà que en formin part aquelles persones 

que reuneixin els requisits per a donar més d’una matèria. 

 

D’altra banda, el centre impulsarà acords relatius a les estratègies de tot tipus que ha de fer servir el 

professorat dels equips docents de 1r d’ESO. Aquestes estratègies hauran de tenir en compte les 

experiències prèvies que el nostre alumnat arrossega de l’educació primària. 

 

7.2. L’agrupament de l’alumnat 

L’organització de l’alumnat en grups seguirà els principis de l’educació inclusiva i d’eficiència en 

la utilització dels recursos humans disponibles.  

Els agrupaments han de contribuir a la preservació d’un ambient de classe favorable a 

l’aprenentatge de l’alumnat, han de millorar la cohesió dels grups i han de fer possible el treball 

cooperatiu. Per tant, la variabilitat pel que fa a la composició de cada grup d’alumnes al llarg de 

l’etapa de l’ESO ha de ser la norma i no pas l’excepció. 
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Els agrupament i l’oferta de matèries al batxillerat seran congruents amb els recursos aportats pel 

Departament d’Ensenyament i amb els recursos necessaris per a l’atenció de la diversitat a l’ESO. 

 

Quant als criteris per a confeccionar els grups, seran els següents: 

 

 1r d’ESO s’utilitzarà la informació proporcionada per les escoles de procedència de 

l’alumnat per tal de formar grups amb unes característiques semblants (a excepció de la 

possible inclusió en un mateix grup de l’alumnat de religió). En conseqüència, es farà el 

possible perquè no hi hagi diferències entre els grups pel que fa a : 

a) La distribució per sexes. 

b) La distribució de l’alumnat repetidor. 

c) La distribució de l’alumnat amb NEE. 

d) El nivell acadèmic assolit per l’alumnat al final de l’educació primària. 

 Al batxillerat, per tal de millorar la cohesió dels grups i afavorir el treball cooperatiu, es farà 

el possible perquè coincideixin en un mateix grup l’alumnat de la mateixa modalitat. 

 

7.3. L’atenció a la diversitat en el marc d’una escola inclusiva 

Entenem l’educació inclusiva com una recerca interminable de les formes més adequades de 

respondre a la diversitat. Això suposa la recopilació i l’avaluació d’informació de fonts molt 

diverses amb l’objectiu de planificar millores i estimular la creativitat i la resolució de problemes 

posant una atenció especial en aquells grups d’alumnes amb risc de ser marginats, exclosos o de no 

assolir un rendiment òptim (Ainscow, 2003). 

 

Tot i que l’atenció a la diversitat que ofereix el nostre centre s’estén als quatre nivells de l’ESO, 

defensem la necessitat de prioritzar l’atenció a la diversitat en els primers cursos d’ESO per donar 

resposta a les necessitats de l’alumnat que accedeix a l’educació secundària obligatòria sense haver 

assolit completament les competències bàsiques de l’educació primària. 

 

El tractament de la diversitat a l’ESO inclourà la creació d’un grup de reforç flexible a cada nivell 

com a mínim a les matèries de català, castellà i matemàtiques, a més de les mesures addicionals que 

fixi el Departament d’Ensenyament (com el Pla intensiu de millora). 

 

Els grups de reforç permetran l’atenció prioritària d’aquella part de l’alumnat amb unes dificultats 

d’aprenentatge que facin imprescindibles les adaptacions metodològiques. 

 

Sempre que sigui possible, l’optativitat del currículum es dedicarà a l’atenció de les necessitats de 

reforç de l’alumnat i l’impuls de l’excel·lència. 

 

L’institut té al seu abast la possibilitat d’aplicar un programa de diversificació curricular (que 

anomenem Projecte Onada)  a alumnes de 3r i de 4t d’ESO, si el nombre i les seves característiques 

ho fan aconsellable. 
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7.4. L’ús de les TIC 

El centre encoratjarà les actituds positives cap a l’ús racional de les TIC i la seva utilització a l’aula 

per part del professorat i de l’alumnat. 

 

El centre prioritzarà la inversió en aquest àmbit de la tecnologia, prendrà mesures destinades a 

racionalitzar l’ús del programari i a conservar els equipaments i engrescarà el professorat perquè 

assoleixi la formació necessària. 

 

La informatització de la gestió administrativa, pedagògica i organitzativa del centre i l’ús d’internet 

han de garantir la màxima transparència i han de possibilitar un ús eficient de la informació i la 

participació en la gestió de tota la comunitat escolar. 

 

7.5. L’acció tutorial 

El centre recolzarà especialment la persona tutora quant a la disponibilitat de recursos per tal de 

facilitar la implicació i el compromís de la família en el seguiment de l'evolució acadèmica i 

personal de l'alumnat. 

 

Igualment, el centre afavorirà l’autonomia de la persona tutora a l’hora de prendre decisions que 

afecten l’alumnat de la seva tutoria. 

 

Atès que l’acció tutorial és responsabilitat de tots els membres de l’equip docent, l’equip directiu 

proposarà les persones tutores i orientarà la formació dels diferents equips docents. 

 

El centre posarà un especial interès en l’orientació educativa i laboral de l’alumnat al final de cada 

etapa. D’aquesta orientació es beneficiaran també les famílies mitjançant les reunions informatives 

que seran convocades regularment.  

 

7.6. L’impuls de la lectura 

El centre afavorirà la millora de la competència comunicativa del seu alumnat a través d’acords que 

fomentin la lectura, l’expressió oral i l’expressió escrita. 

Considerem que  la comprensió lectora és fonamental per assolir altres coneixements, de tal manera 

que l’alumnat que tingui dificultats per a entendre allò que llegeix veurà compromès inevitablement 

el seu èxit escolar.  L’Institut Cubelles aposta per garantir la cohesió social i l’equitat afavorint que 

els nois i les noies dominin les estratègies que els ajudaran a entendre allò que llegeixen. En aquest 

sentit, el centre assumeix com a objectiu estratègic impulsar la millora de la comprensió lectora de 

tot l’alumnat del centre i des de totes les àrees. 

 

El centre aposta per l’activitat diària de lectura silenciosa sostinguda a l’aula durant 30 minuts i 

proveirà les aules dels recursos necessaris en el marc de la programació general anual del centre. 
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8. L’institut, un centre acollidor 

8.1. La convivència 

Una bona convivència entre tots els components de la comunitat escolar comporta l’exercici 

responsable dels drets i dels deures de totes les persones relacionades amb aquest centre.  

 

Relacionar-se, ensenyar i aprendre en un ambient agradable i de respecte mutu és fonamental 

perquè assolim els objectius educatius que la societat ens demana, ens cohesionem com a grup i 

enfortim la nostra imatge exterior. 

 

El centre ha de disposar d’instruments per tal d’afavorir la convivència que vagin més enllà de 

l’aplicació d’un règim sancionador. Entre aquests instruments, el centre ha de disposar: 

 

 D’un tractament diligent de les queixes que les transformi en una oportunitat per a millorar 

el servei que ofereix a la societat. 

 D’un servei de mediació en la gestió de conflictes que vagi acompanyat d’una formació 

específica del nostre alumnat a través del currículum optatiu. 

 D’una comunicació fluïda amb les famílies, aprofitant els avantatges de les TIC, que els 

doni l’oportunitat d’implicar-se en la correcció de determinats comportaments dels fills.  

 

Igualment, el centre ha de mostrar una actitud decidida:  

 En la defensa de l’autoritat exercida de forma reflexiva per part del professorat i del PAS. 

 En la correcció de qualsevol abús que pertorbi el benestar físic o emocional de qualsevol 

membre de la comunitat escolar. 

 

Tanmateix, l’aplicació de sancions serà inevitable, tot i tenir en compte aspectes com ara les 

circumstàncies personals i familiars dels infractors, la seva edat o la reincidència. L’experiència del 

professorat a l’hora de gestionar el grup d’alumnes hauria de permetre evitar bona part de les 

conductes habituals entre l’alumnat dels primers nivells de l’ESO. 

 

Les NOFC contemplaran que la reincidència en la comissió de conductes contràries a les normes de 

convivència, quan no alteri greument la convivència en el centre, pugui ser sanciona amb la 

suspensió del dret d’assistir al centre durant un dia lectiu, sense excloure la realització de tasques en 

benefici del centre (neteja del pati, neteja de taules, tasques senzilles de jardineria, etc.). 

 

8.2. L’acollida 

L'acollida és el conjunt sistemàtic d'actituds i actuacions que el centre posa en funcionament per 

guiar la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la vida i la cultura 

quotidiana.  
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La programació general anual del centre ha d'incloure les actuacions d'acollida per a tots els 

membres de la comunitat escolar que seran responsabilitat d’un membre de l’equip directiu, i de la 

persona tutora, en el cas de l’alumnat, i de la persona cap de departament, en el cas del professorat. 

 

En el cas de l’alumnat nouvingut, es garantirà una atenció personalitzada. 

 

8.3.  La coeducació 

El centre posarà especial cura en la prevenció de comportaments i d’actituds discriminatoris per raó 

de gènere i potenciarà el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu. 

 

D’altra banda, el centre garantirà, que la utilització d'un llenguatge verbal i gràfic, els llibres de text 

i materials didàctics o l’orientació professional no suposi un tracte discriminatori entre homes i 

dones. 

 

Igualment, el centre promourà la gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a 

comportaments i actituds de caràcter sexista. 

 

9. La participació 

El centre engrescarà la participació de tota la comunitat escolar en l’elecció dels seus representants 

al consell escolar. Entenem, però, que la participació de les persones en la gestió del centre va més 

enllà de potenciar el bon funcionament dels diferents òrgans col·legiats, i que la participació 

democràtica passa també per garantir que tothom  tingui  l’oportunitat d’expressar la seva opinió. 

Per tant, considerem imprescindible garantir l’existència d’instruments eficients de comunicació 

entre totes les persones.  

 

Per tal d’afavorir que la informació pugui ser compartida i facilitar la comunicació entre tothom, el 

centre disposa d’un domini propi (institutcubelles.cat).   

 

D’altra banda, la direcció del centre inclourà en la programació general anual un pla d’enquestes per 

poder copsar cada curs escolar el grau de satisfacció (i la seva evolució) dels diferents sectors de la 

comunitat escolar sobre el servei que es rep (el clima de centre, les condicions de treball, 

l’assoliment de les expectatives, etc.).  

 

Igualment, l’avaluació crítica de la gestió del centre exigeix de la màxima transparència respecte de 

tot allò que pot interessar a la societat en general. En conseqüència, la web del centre ha de ser una 

finestra que permeti conèixer tota aquella informació que no estigui sotmesa a confidencialitat.  

 

Finalment, la direcció del centre impulsarà els contactes periòdics amb les famílies i l’alumnat, 

preferentment a través de l’AMPA i de la junta de delegats respectivament. 
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10. L’avaluació del centre i els indicadors de progrés 

10.1. L’avaluació del centre i la memòria anual 

La millora de la qualitat del servei que oferim exigeix avaluar amb rigor els resultats de les nostres 

accions, reflexionar sobre tot plegat i proposar els canvis que honestament creiem que els poden 

millorar. A més, aquesta avaluació ha de ser contínua i ha de permetre detectar les disfuncions en el 

moment en el que es produeixen de manera que les mesures correctores puguin ser preses el més 

aviat possible.  

 

Per a poder fer això, ens calen dades objectives i sistemàtiques i la definició clara d’indicadors que 

recullin de manera fidel la complexitat dels factors que intervenen en el procés educatiu i la seva 

evolució al llarg del temps. 

 

La direcció del centre té la responsabilitat d’elaborar la memòria anual. La memòria recull el grau 

d’assoliment (principalment a través d’indicadors)  dels objectius fixats en la programació anual del 

centre i la definició de propostes de millora, que tornaran a formar part dels objectius de la 

programació del curs següent. 

 

Tots els òrgans de coordinació, incloses les tutories, han de contribuir a l’avaluació anual del centre 

elaborant a final de curs una memòria sobre la seva gestió. És responsabilitat de la direcció del 

centre promoure el debat  i l’avaluació de la memòria anual en el si del claustre i del consell escolar. 

 

Tanmateix, el rendiment de comptes va més enllà de l’exposició dels resultats, el seu anàlisi i la 

concreció de propostes de millora en el si del claustre i del consell escolar. Cal fer partícip a tota la 

societat mitjançant un esforç de màxima transparència que només és possible garantint la difusió 

dels resultats i la seva evolució a través de la web del centre. 

 

10.2. Els indicadors de progrés 

Els indicadors de progrés ens permeten concretar fites de millora a mig termini i dur a terme 

l’autoavaluació que permet comprovar el grau de consecució dels objectius establerts i adoptar les 

mesures correctores.  

 

Els documents de centre i la informació disponible a la web del centre recolliran de manera sintètica 

i entenedora l’evolució al llarg del temps dels indicadors més rellevants i la tendència mitjançant 

l’ús de la mitjana aritmètica mòbil d’n=3. 

 

La definició dels indicadors de progrés que apareixen en aquest punt haurà de ser recollida en un 

Manual d’indicadors. Els indicadors de progrés que considerem més rellevants són els següents (en 

general, la paraula Índex pot ser substituïda per l’expressió Tant per cent): 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Projecte educatiu de 

centre 
 

 

14 
 

 

10.2.1. De context 

 Índex d’alumnat de 6è de primària adscrit que es preinscriu al centre. 

 Índex d’entrevistes tutorials no realitzades per incompareixença de la família. 

 Índex d’alumnes amb més del 25% d’absències en les hores lectives del 3r trimestre. 

 

10.2.2. De resultats 

 Índex d’alumnat de 4t d’ESO que es gradua al finalitzar l’etapa 

 Índex d’alumnat de 4t d’ESO amb resultats situats fora de la franja baixa a cadascuna de les 

competències bàsiques. 

 Índex d’alumnat de 4t d’ESO que supera totes les competències bàsiques. 

 Índex d’alumnat de 1r de batxillerat que es gradua al finalitzar l’etapa 

 Índex d’alumnat avaluat a 2n de batxillerat que supera les PAU 

 Índex de satisfacció de la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies). 

 Índex d’alumnat d’ESO que es declara lector freqüent. 

 Índex de resolució positiva de les sol·licituds de mediació. 

 

10.2.3. De processos 

 Índex de satisfacció en l’acollida del professorat nou. 

 Índex de satisfacció de l’alumnat d’ESO amb la utilització de les TIC a l’aula per part del 

professorat (enquesta de satisfacció). 

 Índex d’entrevistes tutorials realitzades a l’ESO. 

 

10.2.4. De recursos 

 Índex d’alumnat d’ESO que declara a final de curs que coneix de l’existència d’un servei de 

mediació. 

 

11. La projecció exterior del centre 

L’Institut Cubelles participa en una xarxa (Xarxa Cubelles) en companyia de representants de la 

policia local, serveis municipals, centres educatius del municipi i entitats comarcal que, a través de 

reunions periòdiques, intenta donar resposta integrada a les demandes del jovent i de les seves 

famílies.  

 

Igualment, la col·laboració entre les diferents regidories de l’Ajuntament de Cubelles i l’institut  a 

l’hora de compartir recursos, que són públics, és constant i ve de lluny. 
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D’altra banda, el centre aposta per afavorir al màxim la utilització de les seves instal·lacions per 

part de les entitats del municipi, sempre que es compleixin els requisits que estableix l’article 54 del 

decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Les resolucions de la direcció 

del centre, que és qui permet aquest ús, hauran de ser habitualment favorables. 

 

El centre col·labora regularment mitjançant la signatura de convenis o l’adhesió a projectes amb 

empreses, entitats culturals, universitats, associacions que defensen els drets de les persones o amb 

finalitats altruistes.  

 

 

 


