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El centre 

Institut Cubelles. Carrer Josep Pla s/n. 08880 Cubelles .                                                                 

NIF Q0801391D      Tfn. 938955024.    FAX  938955097     e-mail a8057230@xtec.cat 

L’equip directiu 

Director: Antonio Tinajas 

Cap d’estudis: Sònia Ruiz 

Secretària: Marta Tormo 

Coord. Pedagògica: Noemi Visedo 

Les tutores 

1A ESO   Pilar Cebrián                  1B ESO   Magda Vicente                    1C ESO      Carme Vidal            

 

Quin és l’horari del centre? De 8.15h (obrirem la porta a les 8.10h) a 14.45h. El pati és d’11.15h 

a11.45h. Dos senyals acústics indiquen el canvi de classes. Si no hi ha reunió a la tarda, el centre tanca 

a les 15h. 

A partir de les 8.20h es tancaran les portes i només podrà entrar al centre l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. 

Si el retard no està justificat es quedarà sense pati. L’alumnat de 3r d’ESO fins a 2n BAT no podrà 

entrar al centre fins les 9.15h. 

Com s’han fet els grups?  A partir de la informació facilitada per centres de primària, s’han format 

tres grups heterogenis, equilibrats entre nois i noies, entre centres de procedència i entre diferents 

ritmes d’aprenentatge. 

Quines matèries tindran? Tindran 11 matèries i una hora de tutoria: 

Llengua catalana                 (3h) 

Llengua castellana               (3h) 

Llengua anglesa                   (3h) 

Matemàtiques                      (3h) 

Ciències socials                   (3h) 

Música                                 (3h) 

Ciències de la naturalesa     (3h) 

Educació física                     (2h) 

Tecnologia                            (2h) 

Religió / alternativa              (2h) 

Matèria optativa                    (2h) 

Tutoria                                  (1h) 

 

Quina és l’oferta de matèries optatives? Són quatre: Francès (el nostre alumnat pot cursar aquesta 

optativa al llarg de l’ESO i del batxillerat), Música instrumental (música), Fem art (ciències socials). 

Hi haurà grups de reforç en algunes matèries? Sí, en les matèries de llengua catalana, llengua 

castellana i matemàtiques. Igual que el curs passat, el Departament d’Ensenyament ha decidit que 

l’alumnat de 1r d’ESO que no ha assolit les competències bàsiques a primària vagi a un  grup de reforç 
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especial (PIM) que tindrà 2h més de matemàtiques, 1 hora més de llengua catalana i 1 hora més de 

llengua castellana. Aquest alumnes, per tant, no tindran matèria optativa ni tampoc tindran religió o 

alternativa. Per a seleccionar l'alumnat del grup de reforç  i del PIM s'ha fet servir el criteri dels tutors 

de 6é de primària i de l'EAP.  

Hi haurà desdoblaments en algunes matèries? Sí, en les matèries previstes per la normativa: 

tecnologia, llengua anglesa i ciències de la naturalesa. 

Que faran durant la classe d’alternativa a la religió? Faran activitats destinades a millorar 

l’expressió escrita i l’expressió oral, en català castellà i anglès. En alguna hora és possible que li 

dediquin 30 minuts a la lectura silenciosa del llibre que vulguin  

Com serà la comunicació entre la família i l’institut? Serà tan intensa com vostès vulguin. L’equip 

directiu treballarà perquè sigui fàcil. Farem servir l’agenda escolar, i podran comunicar-se amb les 

tutores i , si cal, amb qualsevol professor a través de l’e-mail que les famílies tindran a la seva 

disposició. També podran trucar per telèfon i, si s’escau, quedar per parlar personalment amb qualsevol 

professor o professora dins de la seva hora d’atenció a les famílies. Aquesta accessibilitat també inclou 

als membres de l’equip directiu. A més, tindran la web dels centre, on penjarem la informació més 

rellevant. De tant en tant, és possible que donem a l’alumnat algun full informatiu. 

Hi ha previst un procediment de comunicació? Sí. La primera persona amb la que ha de posar-se en 

contacte mitjançant qualsevol dels procediments descrits en el punt anterior és la persona tutora. Ella 

farà d’intermediari entre la família i el centre. La persona tutora ho ha de saber tot del seu alumnat: 

sisplau, no se la salti. Confiï  en les seves recomanacions i iniciatives. 

Hi haurà alguna reunió més com aquesta al llarg del curs? Com aquesta, no. Sí que hi haurà una 

reunió entre cada tutora i les famílies del seu grup per conèixer-se millor i aprofundir més en els 

aspectes acadèmics, els hàbits, les actituds davant l’estudi, etc. Aquesta reunió tindrà lloc el dimecres 

23 de setembre a les 19h. 

Què passa si no tenim diners per comprar tots els llibres? Ens hem proposat que la cistella de la 

compra del nostre alumnat, pel que fa als llibres, sigui el més baixa possible. Si, malgrat tot, té 

dificultats per a aconseguir els llibres, comuniqui-ho a la seva tutora. Intentarem, com a centre, trobar-

hi una solució als casos més greus. 

I si el meu fill és una mica entremaliat? Doncs, s’haurà d’esforçar per respectar unes normes 

bàsiques que garanteixin la convivència entre tots i l’aprenentatge. Si hem de cridar reiteradament 

l’atenció a un noi o una noia, li ho comunicarem per escrit a la família perquè  estigui al corrent de què 

alguna cosa no rutlla i els pares puguin exercir el seu dret d’educar el nen o la nena. Aquest full l’haurà 

de retornar l’alumne signat pels pares. Com a primera mesura sancionadora, es possible que li toqui 

quedar-se sense pati o venir al centre algun dimarts fer feines en benefici de tots. 

Què he de fer si el meu fill o la meva filla té un problema? Que li ho expliqui a la seva tutora (també 

ho poden fer els pares). No pot haver cap motiu d’infelicitat en aquest centre. Disposem d’un servei de 
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mediació per tal que l’alumnat sigui capaç de resoldre els petits problemes de convivència a través del 

diàleg. Si creu que el problema persisteix, parli amb el director. 

Què he de fer si el meu fill o la meva filla falten a classe? Si ha de faltar més d’un dia, és convenient 

que truqui al centre perquè informin la persona tutora. D’altra banda, les famílies han de justificar per 

escrit (a través de l’agenda o mitjançant un formulari concret) les absències. Ho ha de saber el 

professorat i, finalment la persona tutora. Si la tutora o el tutor no saben que la família té coneixement 

de les absències, enviarà als pares una carta al final de mes informant de les faltes que no han justificat. 

L’objectiu fonamental és que les famílies estiguin assabentades. 

Quins serveis ofereix el centre? El centre ofereix a tot l’alumnat els següents serveis: 

 Guarda de bicicletes: Cinc minuts abans que soni el timbre, el conserge obra la porta metàl·lica 

que hi ha a l’esquerra, l’alumnat deixa la bici o el patinet i es torna a tancar la porta, que ja no 

s’obre fins l’acabament de les classes. 

 Cantina: L’alumnat només pot accedir-hi durant l’esbarjo. Tanmateix, la cantina està oberta per 

a tothom (pares, mares...) de 8 a 9.30h. Cal entrar, però, per la porta lateral. 

 Taquilles: Les instruccions i les condicions per llogar-ne una estan publicades a la web del 

centre. Com a novetat respecte del curs passat els 10€ del lloguer se li han de pagar en metàl·lic 

al conserge del centre, Manel, que lliurarà un rebut. 

 Biblioteca durant el pati: Està oberta durant el temps d’esbarjo de dilluns a divendres perquè 

puguin anar a fer els deures, llegir còmics o revistes, navegar per Internet... 

 Competicions esportives durant el pati: Les habituals són les de futbol sala, bàdminton i ping-

pong. I, si hi ha suficient interès, també de bàsquet i de voleibol. Les organitzarà l’AEE sota la 

supervisió del departament d’educació física i la col·laboració d’alumnes dels cursos superiors. 

Caldrà pagar 1€ per participar en cada competició.  

 Activitats esportives extraescolars: L’AEE Institut Cubelles va oferir al juny un conjunt 

d’activitats esportives extraescolars que començarien a les 16.30h i serien d’una hora de 

duració, dos dies a la setmana. La condició per a poder realitzar-les és que s’apuntin un mínim 

de 5 persones. Tenen tota la informació que necessiten a la web del centre. 

Es faran altres activitats al centre? Sí. És un objectiu del projecte de direcció obrir el centre al 

municipi. En aquest sentit, la previsió a data d’avui  és que l’Ajuntament organitzi activitats de 

formació per les tardes. També han demanat poder fer servir les instal·lacions alguns clubs del 

municipi. 

Com podem participar les famílies en la vida i la gestió del centre? De moltes maneres: 

 Contactant amb els seus representants al Consell Escolar. Més endavant tindrà els seus noms i 

la seva adreça electrònica a la web del centre. Aquest any hi ha eleccions de representants al 

consell escolar. Per tant, els animo a presentar-se com a candidats tan aviat els notifiqui que han 

estat convocades. 

 Impulsant la creació i posada en funcionament d’una nova AMPA. 
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 Participant en aquelles activitats que organitzi el centre i que siguin obertes a la participació de 

tota la comunitat educativa. 

 Manifestant la seva opinió crítica i constructiva cada vegada que li ho demanem. Al final de 

cada curs, totes les famílies del centre rebran una enquesta perquè valorin el seu grau de 

satisfacció sobre alguns aspectes del serveis que reben per part d’aquest centre. Poden consultar 

els resultats del curs passat a la web del centre. 

Què faran els nostres fills i filles el dilluns dia 15? Apart de rebre la mateixa informació que la resta 

de companys i companyes del centre i triar la matèria optativa, els prepararem una mena de jornada de 

portes obertes: visitaran les instal·lacions, tindran l’acompanyament d’alumnes més grans, coneixeran 

l’equip directiu. Finalment, tindran alguna sorpresa. La previsió és començar a les 11hores i acabar a 

les 13 hores.  


