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INTRODUCCIÓ 

El pla estratègic que ara avaluem  s’ha dut a terme en unes condicions diferents a les que es 

preveien quan va ser acordat entre la direcció dels Serveis Territorials i en Rafael Lemus. Aquestes 

condicions diferents han afectat fonamentalment a dos aspectes: 

1. L’aplicació del pla s’ha desenvolupat sota el mandat de tres directors diferents: En Rafel 

Lemus, na Rosario García i n’Antonio Tinajas, que és finalment qui elabora aquesta 

memòria. 

2. La situació econòmica general, que ha tingut com a conseqüència l’aplicació de restriccions 

de la despesa pública i que ha acabat afectant al compliment dels compromisos econòmics 

acordats entre el Departament i el nostre centre. El resultat ha estat una reducció de la 

quantitat total de diners rebuts per l’Institut Cubelles. 

Tanmateix, aquests canvis no han afectat al compromís assumit pel centre d’assolir els objectius 

proposats pel Departament d’Ensenyament (millorar els resultats educatius i la cohesió social). 

Quant al tercer objectiu, més lligat al tarannà de la persona que inicialment va signar l’acord i, per 

tant, més afectat pels canvis en la direcció del centre, s’ha assolit parcialment, fins i tot durant el 

darrer curs del PAC, tot i no aparèixer a l’addenda corresponent. 

Una altra circumstància que també ha afectat l’evolució de molts dels paràmetres sotmesos a 

valoració ha estat l’evolució del nombre de grups al llarg dels darrers 4 o 5 cursos. Així, el 2010-

2011 en perdíem com a conseqüència de la creació de l’Institut Les vinyes. Això va comportar una 

reducció important de la nostra plantilla. Durant els cursos següents, hem assistit  a un increment 

constant del nombre de grups que ha suposat un nou increment de la plantilla i , probablement, 

una categorització del nostre alumnat davant la possibilitat que tenen les famílies de triar entre 

dos centre en el moment de la matrícula. 

La situació actual del centre és el resultat de diferents factors un dels quals són els canvis generats 

pel pla de millora. Però n’hi ha d’altres no menys importants i que van des de les característiques 

de les noves promocions d’alumnes a una estabilitat real d’una part important de la plantilla del 

professorat durant els tres darrers cursos, passant per l’aplicació d’un projecte de direcció que 

concita nivells elevats de satisfacció entre els diferents sectors de la comunitat escolar. 

Les valoracions recollides en aquesta memòria estan fetes a partir de les dades del curs 2013-

2014. Això fa que algunes de les conclusions no coincideixin amb les manifestades per la inspecció 

en el seu informe elaborat a partir de l’AGD. 
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1.2. Addenda del curs 2013-2014 
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2.  EVOLUCIÓ DELS RESULTATS 

2.1. Indicadors de rendiment acadèmic 

Des del meu punt de vista, les dades més fiables a l’hora de valorar els resultats educatius són les 

que proporcionen les proves externes. De les proves externes, les més valuoses, perquè afecten a 

tota la cohort, són les que passa l’alumnat de 4t d’ESO. 

Tant si les dades que sotmetem a comparació  són les obtingudes de les proves externes (les 

proves diagnòstiques de 3r d’ESO, les proves externes de 4t d’ESO, o els resultats de les PAU) com 

si són les taxes de promoció de curs i d’acreditació d’etapa, veiem que l’índex de millora és 

gairebé en tots els casos marcadament positiu. Això és així independentment de quines siguin les 

dades que fem servir per a comparar amb els resultats al final del PAC (curs 2013-2014):  les dades 

del curs 2010-2011 o  la mitjana de les dades dels tres cursos anteriors al 2013-2014. 

A més, comprovem que els resultats al final del període ens situem al voltant de la mitjana de 

Catalunya. 

 

2.1.1. Proves diagnòstiques de 3r d’ESO 

La millora dels resultats a les proves diagnòstiques de 3r d’ESO ha estat constant al llarg de tot el 

PAC (figures1-4). La magnitud de l’índex de millora es deu, en part, als resultats inusualment 

baixos de partida (taula 1). 

 

 
Figura 1: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB en 

català 
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Figura 2: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB en 

castellà 
 

 
Figura 3: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB en 

matemàtiques 
 

 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 Mitjana 2013-2014 

Índex de 
millora 

Català 15,7 54,5 61,7 44,0 68,0 1,54 

Castellà 37,0 52,3 60,0 49,8 73,1 1,47 

Matemàtiques 27,7 50,0 65,4 47,7 69,2 1,45 

Taula 1: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB a 3r d’ESO i índex de millora 
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2.1.2. Proves externes de 4t d’ESO  

Les proves de 4t van començar a aplicar-se el curs 2011-2012. Els índex de millora tornen a ser 

importants (taula 2). Els resultats obtinguts el curs 2013-2014 ens situen al voltant de la mitjana de 

Catalunya o fins i tot per sobre, com el cas de la prova de català. Els resultats baixos a castellà el 

2012-2013 van ser explicats pel professorat per una certa desídia de l’alumnat a l’hora de fer la 

redacció. Des d’aleshores, insistim al nostre alumnat sobre la importància de què allò que fan 

reflecteixi allò que saben. 

  

 
Figura 4: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB en 

català 
 

 
Figura 5: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB en 

castellà 
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Figura 6: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB en anglès 

 

 

 
Figura 7: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB en 

matemàtiques 
 

 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 Mitjana 2013-2014 

Índex de 
millora 

Català  79,0 77,8 78,4 93,5 1,19 

Castellà  88,2 58,8 73,5 97,8 1,33 

Anglès  56,1 57,1 56,6 78,3 1,38 

Matemàtiques  61,5 63,9 62,7 76,6 1,22 

Taula 2: Evolució del percentatge d’alumnat que assoleix les CB a 4t d’ESO i índex de millora 
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2.1.3. Resultats a les PAU 

A segon de batxillerat, els resultats de superació de les PAU van lligats de manera inversa al 

percentatge d’alumnat que acredita l’etapa. Quan les juntes d’avaluació ordinàries, en ús de les 

seves atribucions,  prenen decisions de promoció que, en alguns casos, poden tenir com a 

conseqüència real una reducció del nivell d’exigència, augmenta la probabilitat de què aquests 

alumnes no superin les PAU. També es dóna la situació contrària: quan la junta d’avaluació avalua 

amb massa rigor, l’alumnat que supera el batxillerat té una probabilitat més elevada d’aprovar les 

PAU i de fer-ho amb millors notes. 

D’altra banda, l’actitud de les juntes d’avaluació extraordinària també té conseqüències de cara als 

indicadors. Efectivament, un rigor elevat que faci que una persona no aprovi fa que el curs vinent 

només es prepari les matèries pendents i és més probable que suspengui les PAU de la propera 

convocatòria. 

Tenint tot en consideració, crec que una bona mesura del nivell de rendiment assolit a 2n de 

batxillerat pot ser el producte entre la taxa de promoció a l’avaluació ordinària (per exemple, en 

tant per u) i el percentatge d’aprovats a les PAU al juny. 

 

B = Tant per u 

d’alumnat que 
promociona a 
l’avaluació final 
ordinària de 2n BAT 

P = Tant per cent 

d’alumnat que supera 
les PAU al juny 

 

BxP 
 

Taula 3: Indicador proposat com a producte de la taxa  
de superació del batxillerat i la taxa d’aprovats a les PAU 

 

Si apliquem aquest nou indicador, la millora dels resultats del nostre alumnat torna a ser positiva 

(taula 4), sigui quin el valor triat per a establir la comparació amb els resultats del curs 2013-2014 

(la dada de 2010-2011 o la mitjana dels tres cursos anteriors al 2013-2014).  

Val a dir que els curs 2013-2014 va ser el primer que van ser avaluats a 2n de batxillerat (i es van 

presentar a les PAU) els nois i les noies procedents de l’Institut Les vinyes. Aquest alumnes 

representaven un 25% del total a 1r de batxillerat. 
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 Mitjana 2013-2014 

Índex de 

millora 

 

2BAT 

0,62 77,6 0,68 80,8 0,58 100   0,66 90,6  

48,1 54,9 58,0 53,7 59,8 1,24 

Taula 4: Evolució de l’indicador BxP proposat per a valorar globalment l’èxit acadèmic a 2n de 
batxillerat 

 

 

Figura 8: Evolució de l‘indicador AxB proposat per a valorar el  
rendiment educatiu al batxillerat 

 

 

2.1.4. Taxes de promoció i de superació de l’etapa a l’ESO i al batxillerat 

Les taxes de promoció depenen, en part, de decisions subjectives de les juntes d’avaluació que 

tenen en compte altres factors apart dels purament acadèmics. Això les atorga una menor validesa 

com a indicadors de rendiment acadèmic (ja he manifestat la meva preferència per les proves 

externes). Tot i així, els resultats recollits a la taula 5 mostren una clara tendència a augmentar, 

dins del període considerat, dels percentatges d’alumnat d’ESO que promociona de curs o supera 

l’etapa. 

Pel que fa a 2n de batxillerat, la taxa de superació de l’etapa ja ha estat analitzada en el punt 

anterior juntament amb els resultats de les PAU. 
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Figura 9: Evolució al llarg del PAC del percentatge d’alumnat d’ESO de 
cada nivell que promociona de curs 

 

 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Mitjana 2013-2014 

Índex de millora 

2010-

2011 

 
Mitjana 

1 ESO 90,0 90,6 91,1 90,6 96,4 1,07 1,06 

2 ESO 69,6 80,6 87,3 79,2 95,1 1,36 1,20 

3 ESO 77,5 87,7 90,7 85,3 94,7 1,22 1,11 

4 ESO 66,2 61,2 89,7 72,4 92,0 1,39 1,27 

2 BAT 77,6 89,2 63,9 76,9 80,0 1,03 1,04 

Taula 5: Evolució del percentatge d’alumnat que promociona o assoleix l’etapa i índex de millora 
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2.2. Indicadors de cohesió social 

La millora de la cohesió social pot ser entesa com una recerca de l’equitat, de l’esforç per reduir 

les desigualtats de tot tipus entre el nostre alumnat. També com un intent per reafirmar el sentit 

de pertinença al nostre centre de qualsevol membre de la comunitat escolar. 

Des del meu punt de vista, el millor indicador de la cohesió social, entesa com a una mesura de les 

desigualtats en l’àmbit de l’educació en un centre educatiu és el que s’obté de la combinació de 

les dades relatives a l’abandonament escolar amb els resultats educatius, concretament, els que 

fan referència a les taxes de promoció i d’acreditació a l’ESO i, en molta menor mesura,  al 

batxillerat. 

Pel que fa a la segona accepció del terme cohesió social (el sentit de pertinença al nostre centre de 

qualsevol membre de la comunitat escolar mesurat a través del  grau de satisfacció dels diferents 

sectors pel que fa al servei que reben, el clima de centre, les condicions de treball, l’assoliment de 

les expectatives, etc.), crec que la millor manera de conèixer-lo és a través d’enquestes de 

satisfacció com les que hem encetat durant el primer any del meu mandat com a director. 

 

2.2.1. L’absentisme a l’ESO i al batxillerat 

Les dades de què disposen els centres en general (també el nostre) de les absències de l’alumnat  

són el resultat de la interacció de nombrosos factors (el professorat que comunica o no la falta, la 

família que la justifica o no, l’alumne que lliura la justificació o no, la persona tutora que destria les 

faltes justificades o no, la manera com queda reflectit tot això, la facilitat com s’accedeix a tota 

aquesta informació, la facilitat per a destriar la informació relativa a cada alumne, etc.).  

D’altra banda, no és freqüent que els centres estiguin dotats dels instruments que els permetin 

establir d’una manera fàcil l’absentisme del seu alumnat segons els criteris dels sistema 

d’indicadors de centre (alumnat amb més d’un 5% de faltes injustificades en un trimestre, unes 18 

hores de classe; alumnat amb més d’un 25% de faltes, justificades o no, en un trimestre, la qual 

cosa inclou l’alumnat amb malalties llargues).  El resultat de tot plegat és, al meu parer, una 

disminució de la fiabilitat d’aquestes dades.  

En el nostre context, l’absentisme , a l’ESO,  ha estat associat tradicionalment a la jornada partida, 

atesa la situació geogràfica del centre i la distribució dels diferents nuclis de població del municipi. 

Sense cap mena de dubte, el canvi a la jornada continuada ha estat el principal factor en la 

reducció d’aquest indicador. A hores d’ara, els poc casos d’absentisme que es donen entre el 

nostre alumnat d’ESO tenen relació amb algun tipus de trastorn o malaltia. 
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Pel que fa al batxillerat, l’absentisme és molt més elevat a primer que a segon i segueix una pauta 

regular: es dóna entre alumnes que molt probablement no haurien d’estar cursant aquesta etapa. 

Es tracta de persones que sovint acaben no venint al centre i que no sempre es donen de baixa. En 

conseqüència, acaben fornint tant les estadístiques relatives a l’absentisme (mentre estan 

matriculats) com les relatives a l’abandonament escolar (quan es donen de baixa). 

 

2010-2011 2013-2014 

Índex de 

millora 

ESO 4,1 3,1 1,32 

BAT 6,1 4,6 1,33 

Taula 6: Percentatge d’alumnes amb un absentisme ≥25% al llarg de tot el curs 

 

2.2.2. L’abandonament a l’ESO i al batxillerat 

La cohesió social s’enforteix quan tots els nois i noies en edat escolar segueixen els seus estudis 

obligatoris promocionant de curs al llarg de l’ESO i, quan arriben a 4t d’ESO, aconsegueixen 

acreditar l’etapa d’educació secundària obligatòria. Atès que la promoció de l’alumnat està lligada 

a les normes educatives, la seva utilitat com a indicador només és possible quan aquesta no és 

automàtica, tal com ha estat el cas durant el període objecte d’avaluació. 

Parlar d’abandonament en una etapa obligatòria no té sentit en un context com el nostre, almenys 

a 1r i 2n d’ESO. La situació pot canviar a 3r i 4t d’ESO, doncs ens podem trobar alumnes que 

acumulin tal nombre de repeticions que assoleixin els 16 anys mentre cursen aquests nivells. De 

fet, les dades del curs 2010-2011 indiquen que l’abandonament es va produir a 3r i a 4t, en un 

percentatge suficientment elevat com perquè la mitjana de l’ESO sigui considerable. Per a aquest 

tipus d’alumnat, freqüent al nostre centre durant els dos primers cursos d’aplicació del PAC, 

l’aplicació d’un programa de diversificació curricular (Projecte onada) va ser un recurs útil. Passat 

aquest període inicial, ha estat una norma fer un acompanyament d’aquest alumnat animant-lo 

des del centre a seguir estudiant a través de la superació de proves d’accés als cicles de FP, o a 

preparar-se aprofitant els recursos que aboca l’ajuntament fora de l’horari escolar, o presentant-

se a les proves GESO, quan és el cas.  

Al batxillerat,  la definició que es fa del concepte d’abandonament a l’hora d’utilitzar-lo com a 

indicador de cohesió (alumnes que decideixen desvincular-se del sistema educatiu), li resta 

fiabilitat atesa la dificultat per a conèixer amb exactitud  a) quines de les persones que no estan 

assistint a les classes en realitat  s’haurien de donar de baixa i b) quantes de les persones que 

s’han donat de baixa ho fan perquè han pres la decisió ferma de no continuar estudiant.  
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 2010-2011 2013-2014 Índex de millora 

ESO 7,3 0 2 

BAT 7,8 7,7 1,01 

Taula 7: Percentatge d’alumnes que han abandonat els estudis 

 

L’abandonament, real o transitori,  és un problema a 1r de batxillerat que no acostuma a donar-se 

entre l’alumnat que aconsegueix passar a 2n.  Com ja he dit abans,  acostuma a ser el resultat 

d’una decisió equivocada que pren una part del nostre alumnat sobre el seu futur acadèmic i que 

ha crescut els dos darrers cursos coincidint amb l’arribada dels alumnes procedents de l’institut 

veí.  

 

2.2.3. El grau de satisfacció de la comunitat escolar 

Les dades aportades per l’AGD coincideixen amb les obtingudes pel centre a través de les 

enquestes de satisfacció que va tenir l’oportunitat de contestar tota la comunitat escolar 

(alumnat, famílies i professorat) el juny passat i que ja formen part de la programació general 

anual del centre. 

Les enquestes van ser contestades pel 86% de l’alumnat d’ESO i 1r de batxillerat, pel 72% del 

professorat (exclòs l’equip directiu) i pel 20% de les famílies. El conjunt de la comunitat escolar 

coincideix en valora amb un notable aspectes com ara: 

 La satisfacció general amb el centre 

 Les relacions personals 

 La convivència 

 La gestió de la comunicació i la participació. 

 El grau d’identificació amb el centre. 

Crida l’atenció la nota mediana de 6 que atorgant les famílies a la pregunta “La percepció que té 

del centre la gent de Cubelles” i que contrasta amb l’opinió molt més favorable del professorat 

nouvingut. Som conscient que el nostre centre arrossega una mala imatge generada durant els 

primers anys de funcionament que ja no s’ajusta ni de bon tros a la realitat, però de la que està 

costant molt desfer-se’n. 

L’annex 2 recull els resultats globals de les diferents enquestes de satisfacció. 
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3. Processos claus en la millora dels resultats 

Els processos claus en l’assoliment de la millora dels resultats han sigut els següents: 

1. La millora de la convivència al centre.  Garantir una bona convivència dins del centre ha 

estat una preocupació constant els darrers anys i ho continua sent.  Un bon clima a l’aula 

ajuda a crear unes bones condicions per a l’aprenentatge que acaba incidint en el 

rendiment del nostre alumnat. Una bona convivència en el conjunt del centre també 

contribueix a generar una bona imatge que, al seu torn, condiciona el perfil de les famílies 

que sol·licitaran la preinscripció en el nostre centre.  

 

Fruit d’aquesta preocupació són un conjunt de mesures introduïdes dins les NOFC 

orientades a : 

 Delegar en les persones tutores la iniciativa a l’hora de prendre mesures 

disciplinàries pel comportament inadequat dels seus alumnes. 

 Ampliar el ventall de mesures correctores. 

 Modificar el règim d’entrada al centre (la qual cosa ha suposat reduir a la mínima 

expressió els retards a primera hora). 

 Regular l’ús dels aparells electrònics dins del centre, norma que s’està complint  

fidelment. 

 Potenciar la mediació com a eina de resolució de cert tipus de conflictes. 

Igualment, l’ús del domini institutcubelles.cat ens ha permès garantir una informació en 

temps real a les famílies facilitant la seva implicació en el procés educatiu. 

2. Aposta per l’atenció de la diversitat, un dret de l’alumnat que ha de ser convenientment 

atès pel centre i que, en la mesura que és atès correctament, acaba influint en la millora de 

la convivència i dels resultats educatius. En aquesta línia han anat bona part de les 

actuacions que han estat possibles gràcies a l’aplicació del PAC (classes de reforç 

extraescolar,  TIS, formació del professorat) i han tingut continuació en el fet que l’únic lloc 

estructural definit hagi estat per atendre la diversitat del nostre alumnat. També en la 

introducció de mandats concrets en les NOFC, pendents d’aprovació, en el sentit de 

prioritzar l’abocament dels recursos humans al tractament de l’atenció de la diversitat a 

l’ESO abans que als desdoblaments de matèries comuns al batxillerat, o contemplar 

diferents models d’aplicació de mesures de diversificació curricular. 

3. L’impuls de la lectura. L’Institut Cubelles ha apostat 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 ha assumit com a objectius estratègics la millora 
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de la comprensió lectora  i el desenvolupar del gust per la lectura de l’alumnat del centre i 

ha orientat la formació del professorat en aquest àmbit, participant en els tres cursos de 

l’ILEC. 

 

Igualment, el centre, a través del claustre i del consell escolar, ha pres acords que suposen: 

 La difusió del decàleg del llegir per aprendre entre el nou professorat . 

 El compromís dels equips docents de 1r d’ESO en l’aplicació de  tallers de lectura. 

 La posada en pràctica d’una programació consensuada de la matèria d’alternativa a 

la religió al llarg de l’ESO que contempla la realització de diferents tipus de lectura 

(per parelles, en veu alta, etc.) i d’altres iniciatives destinades a potenciar les 

diferents competències lingüístiques (escriure, parlar, escoltar). 

 La instauració dels 30 minuts de lectura silenciosa diària al llarg de tot el curs a tots 

els nivells d’ESO.  Els llibres susceptibles de ser llegits inclouen aquells que els 

departaments consideren que són de lectura obligatòria i són oferts pel centre. 

 

4. L’impuls de les TIC .  La millora de les instal·lacions TIC a l’aula i la creació i gestió del 

domini institutcubelles.cat en combinació amb els serveis que ens ofereix Google drive, 

l’arribada de la fibra òptica al nostre centre i la pròxima renovació de part del nostre 

maquinari informàtic ens permetrà avançar en la superació de les mancances detectades 

per l’AGD en relació amb els processos d’aula referits a la gestió de la informació.  

 

L’impuls de les TIC ens permetrà continuar en la línia marcada pel projecte de direcció  

d’afavorir l’intercanvi d’informació entre els diferents sectors de la comunitat escolar: 

 per tal de potenciar la seva participació, especialment en l’àmbit de l’acció tutorial i 

en  la gestió del centre i  

 garantir la màxima transparència. 

 

5. L’aposta per l’acció tutorial. Ha estat una constant al llarg d’aquests 4 anys. Tanmateix, 

l’inici del meu mandat com a director ha suposat una reorientació apostant per una millora 

de la comunicació amb les famílies que les doni la oportunitat d’implicar-se més en 

l’educació dels seus fills mitjançant mecanismes com ara: 

 La posada a disposició de les famílies de l’email de les persones tutores. 

 La notificació automàtica i en temps real a les famílies de la comissió de conductes 

contràries a les normes de convivència per part dels seus fills. 

 El lliurament a les famílies d’un butlletí de preavaluació amb tota la informació 

compartida per l’equip docent sobre el rendiment de l’alumnat. 
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Altres mesures  dirigides a afavorir l’acció tutorial han sigut: 

 La orientació de l’alumnat i de les famílies  a 4t d’ESO i a 1r de batxillerat a través de 

l’hora de tutoria i de xerrades a càrrec de la coordinació pedagògica. 

 L’acompanyament personalitzat de l’alumnat que ha de fer la tria de matèries a 1r 

de batxillerat.  

 La coordinació amb els centres de primària dels que rebem l’alumnat de 1r d’ESO, i 

amb el centre de secundària del que rebem una part de l’alumnat de 1r de 

batxillerat i el retorn d’informació al final de la primera avaluació. 

 

4. Valoració de la gestió dels recursos 

Des del curs 2019-2010 fins el curs 2013-2014 l’Institut Cubelles va rebre 70.000€ del PAI-PROA i 

79.500€ del PMQ (dels 122.340 acordats inicialment). 

Els documents consultats posen de manifest que el centre ha destinat aquest finançament 

addicional a fer front als recursos addicionals contemplats en el mapa estratègic inicial (TIS, 

inversió i formació) més la contractació de professorat per a classes de reforç extraescolar i el 

nomenament de persones amb càrrec de responsabilitat addicional. 

Atès que una part dels ingressos procedents del PAI-PROA han estat utilitzats per a fer front a 

despeses del PMQ i que les quantitats rebudes en concepte de PMQ no van ser les inicialment 

acordades, resulta impossible saber quina part de cada recurs va ser costejat amb les aportacions 

del PMQ, que és el que ara toca valorar. 

En tot cas, la taula 8 mostra que les quantitats gastades en allò que estava previst (TIS, inversió i 

formació) han seguit la mateixa distribució que la distribució inicialment programada. 

 

Distribució de la despesa prevista al PMQ Distribució final de la despesa en els mateixos 
conceptes 

Formació 1.880€ 1,5 % Formació 1.740€ 1,8% 

Inversió 44.860€ 36,5% Inversió 37.960,61€ 38,5% 

TIS 75.600€ 61,8% TIS 58.930,10€ 59,7% 

Total 122.340€ 100% Total 98.630,71€ 100% 

Taula 8: Distribució prevista de la despesa al PMQ i distribució de la despesa al final dels PAC en 
aquests mateixos conceptes. 
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La part més important de la despesa (al voltant del 60%) es va destinar a contractar una TIS. 

Resulta difícil avaluar la incidència de la seva tasca, tot i ser valorada com a molt positiva, en 

l’assoliment dels objectius del PAC, però crec que la seva contractació va ser una bona iniciativa si 

tenim en compte quines eren les característiques del nostre alumnat d’aleshores.  

Gairebé el 40% es va destinara la realització d’inversions. Algunes d’aquestes inversions (una 

pissarra digital i la instal·lació d’una planta fotovoltaica) no han estat encertades si atenem a l’ús 

que n’estem fent.  

Tanmateix, altres inversions com la corresponent a la instal·lació de projectors a les aules (menys 

de les que ara necessitem, doncs estem a punt de consolidar les 3 línies) i l’adquisició d’ordinadors 

portàtils senzills van ser una bona decisió que ens va permetre obrir-nos camí en l’àmbit de les 

TIC. Lamentablement, no hem estat capaços de rendibilitzar-la al màxim com a conseqüència de 

problemes constants de connectivitat. La major part de les vegades, aquests problemes de 

connexió han estat imputables a factors externs del centre i sembla ser que estem a punt de 

resoldre’ls definitivament amb la implantació de la fibra òptica. A partir d’ara, el coll d’ampolla, el 

factor limitant del canvi metodològic pel que fa a la utilització  de les TIC serà el maquinari 

informàtic, que cal renovar urgentment. 

Atenent a com es va distribuir inicialment  la despesa (60% TIS i 40% TIC), la meva opinió és que 

hagués estat més profitós invertir-la.  

 

5. Valoració de la implicació dels diferents agents 

Ha estat positiva, començant per les persones que han assumit responsabilitats addicionals entre 

les que vull destacar les dues que vaig nomenar per al curs 2013-2014,  la feina desenvolupada per 

les quals conec de primera mà. Estic parlant de María Milán, en relació amb la gestió de la 

biblioteca del centre, i de Marta Blanch,  per l’impuls donat a la participació de l’alumnat en les 

activitats del centre.  

La mateixa valoració em mereix el treball desenvolupat per la tècnica d’integració social, que va 

treballar en perfecta simbiosi  amb les persones tutores i els responsables dels anteriors equips 

directius. 

Quant al claustre, del qual jo n’he format part durant aquest període d’aplicació del PAC, ha 

reconegut la importància de les inversions i s’ha involucrat en les diferents activitats de formació 

programades des del centre (en relació amb l’acció tutorial, la gestió de la plataforma Moodel o el 

pla d’impuls de la lectura). 
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6. Valoració global  

El pla de estratègic va ajudar a fer front a una situació inicial complexa caracteritzada per un elevat 

percentatge d’alumnat desmotivat, sense hàbits d’estudi i amb clares mancances pel que feia a les 

seves habilitats socials, i per una mala imatge que el centre arrossegava d’anys anteriors. A tot 

això s’afegien uns resultats acadèmics baixos en tots els nivells. 

L’observació dels diferents indicadors de resultats acadèmics i de cohesió recollits en aquesta 

memòria, així com les dades aportades per l’AGD o les enquestes de satisfacció que va recollir el 

centre el juny passat posen de manifest que l’institut ha experimentat una clara millora al llarg 

d’aquest quatre cursos. 

El pla estratègic va donar un impuls considerable a la implantació de les TIC al nostre centre. En 

aquest moment, la utilització de les TIC com a mitjà per a millorat la comunicació entre tota la 

comunitat escolar està influint positivament en la participació del professorat (des dels punts de 

vista organitzatiu i acadèmic) i en la necessària implicació de les famílies en el procés educatiu dels 

seus fills. D’altra banda, la imminent millora de les infraestructures, pròpies i alienes, ens ha de 

permetre enllestir els canvis en els processos metodològics i d’aula que ens demana el nostre 

alumnat. 
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CURS  2013-2014 
 

ANNEX 1. FITXES DE VALORACIÓ DE L’ÚS DELS RECURSOS ASSOCIATS AL PLA ESTRATÈGIC SI HI HA ROMANENT 

 

Centre: Institut Cubelles 
 
 
RECURSOS ADDICIONALS  

OBJECTIUS 
ASSOCIATS 

CONCEPTE 
PRESSUPOST 

2013-2014 

IMPORT 
EXECUTAT 
2013-2014 

SALDO OBSERVACIONS 

1 Compra i instal·lació de 3 kits 
multimèdia 

7.015,38 0 7.015,38 Està previst dur a terme aquesta 
actuació abans de què acabi l’exercici 
2014 

      

      

      

      

      

      

      

     ROMANENT QUE QUEDA AFECTAT AL PRESSUPOST DEL CURS 
     SEGÜENT (2014-2015)     

7.015,38 
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CURS 2013-2014 
LORACIÓ  PERL’ANNEX 2 
VALORACIÓ DELS LLOCS SINGULARS ESPECÍFICS  
 

Centre: Institut Cubelles 
 

Llocs singulars  Breu descripció de les funcions/estratègies/activitats 
desenvolupades o impulsades  

Valoració * 

 
Sergio Serrano Hernández 
(Tecnologia) 

 Promoure l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula. 

 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els 
equipaments. 

 Aconsellar l’equip directiu sobre l’optimització dels recursos 
TIC del centre 

 Contractar el domini institutcubelles.cat 

 Dur a terme tasques relacionades amb la plataforma 
Moodle del centre 

 
 
Satisfactori 

Sònia Reverter Nolla 
(Llengua catalana i literatura) 

 Assessorar l’equip directiu en la gestió de l’acollida i la 
integració de l’alumnat nouvingut. 

 Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat 
nouvingut i/o en risc d’exclusió. 

 Participar en la comissió d’atenció a la diversitat. 

 Formar part del grup impulsor del pla ILEC 

 
 
Molt satisfactori 

 
*Criteri de valoració : Molt Satisfactori- Satisfactori – Millorable 
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CURS  2013-2014 
 
VALORACIÓ DE LES RESPONSABILITATS ADDICIONALS QUE ESPECÍFICA LA RESOLUCIÓ CORRESPONENT: 
 

Centre: Institut Cubelles 
 
 

Responsabilitats addicionals 
curs 2013-14 

Breu descripció de les funcions/estratègies/activitats 
desenvolupades o impulsades 

Valoració * 

 
Marta Blanch Falp 
 
(Coordinació d’activitats i serveis) 
 
 

 Potenciació de la participació de l’alumnat a les activitats 
complementàries del centre. 

 Coordinació dels viatges d’una durada superior a un dia 
(camps d’aprenentatge, viatge de 4t). 

 Potenciació i coordinació de les sortides que afecten al 
conjunt del centre. 

 Impuls i coordinació de les activitats culturals del centre. 

 
 
 
Molt satisfactori 

 
María Milán  
 
(Pla de lectura del centre) 

 Coordinació professorat de la matèria d’alternativa 

 Registre i etiquetatge dels llibres de la biblioteca. 

 Posada en marxa un sistema de préstec de llibres des de la 
biblioteca escolar durant el temps d’esbarjo. 

 Gestió l’exposició permanent de llibres del hall de l’institut. 

 
 
Molt satisfactori 

 
*Criteri de valoració : Molt Satisfactori- Satisfactori – Millorable 
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CURS  2013-2014 
 
VALORACIÓ DE LES FUNCIONS I ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL TIS  
 

Centre: Institut Cubelles 
 

Breu descripció de les funcions i activitats desenvolupades pel TIS Valoració * 

 
 
 
 
No hem disposat de TIS aquest curs 
 
 

 

*Criteri de valoració : Molt Satisfactori- Satisfactori – Millorable 
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ANNEX 2. RESULTATS DE LES ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DELS DIFERENTS SECTORS (JUNY DE 2014) 

 

ENQUESTA A LES FAMÍLIES. CURS 2013-2014RESULTATS GLOBALS I PER NIVELLS (mediana) 

Pregunta GLOBAL 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Bat 
1 La satisfacció general amb el centre. 

 
7 7 7 7 9 8 

2 El nivell acadèmic que va assolint el seu fill o la seva 
filla. 

7 7 6 8 7 NS/NC 

3 El clima de convivència al centre. 
 

7 7 7 7 7,5 8 

4 La informació rebuda per part del centre (a través de 
xerrades en grup, notes escrites, web, etc.) 

7 7 8 6,5 8,5 8 

5 La percepció que té del centre la gent de Cubelles. 
 6 6 6 6 8,5 7 

6 La utilitat de la nostra web. 
 7 7 7 6 8 7 

7 Les possibilitats de comunicació amb el centre (amb 
el professorat, les tutores, l’equip directiu). 8 8 8 7 9,5 9 

8 L’accessibilitat, el seguiment i l’interès de la persona 
tutora  per solucionar els problemes de la classe. 

8 7 8 6 9,5 8 

9 L’atenció rebuda per part de consergeria. 
 

7 6 9 7 8 8 

10 L’atenció rebuda per part de l’administrativa del 
centre. 

8 8 8 8 9 8 

11 L’atenció rebuda per part de l’equip directiu. 
 

7 7,5 7,5 7 8,5 NS/NC 

  

Participants 73 21 31 16 4 1 
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ENQUESTA A L’ALUMNAT. CURS 2013-2014 

RESULTATS GLOBALS I PER NIVELLS (mediana) 

Pregunta GLOBAL 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Bat 
1 La teva satisfacció general amb el 

centre. 
7 8 7 7 7 8 

2 Els recursos informàtics i audiovisuals. 
 

6 5 7 5 5 6 

3 La manera d’ensenyar del professorat.  
 

7 8 7 7 7 7 

4 L’objectivitat del professorat a l’hora 
d’avaluar-te. 

7 8 7 7 7 7 

5  L’ambient de treball a l’aula. 
 

7 7 6 8 6 7 

6 La relació amb els teus companys i 
companyes de classe.  9 9 8 9 8 8 

7 La relació entre el professorat i 
l’alumnat.  7 8 7 7 7 7 

8 El clima de convivència en el conjunt 
del centre. 7 7 7 7 7 7 

9 La freqüència i l’interès de les sortides 
organitzades pel centre.  6 7 7 6 5 5,5 

10 Les activitats culturals organitzades al 
llarg del curs: Nadal, carnaval, S. Jordi... 8 9 8 8 7 7 

11 La netedat general del centre (pati, 
aules, etc.) 6 6 6 5 6 7 

12 El servei de cantina. 
 8 10 8 7 7 8 

13 La biblioteca del centre, 
 7 8 7 6,5 7 8 

14 L’atenció rebuda per part de 
consergeria, 8 9 8 8 7 8 

15 L’atenció rebuda per part de 
l’administrativa del centre. 8 9 8 8 8 8 

16 L’atenció rebuda per part de l’equip 
directiu. 8 8 8 7 7 7,5 

17 L‘interès de la persona tutora  per 
solucionar els vostres problemes. 8 9 8 7 8 6,5 

18 El grau d’identificació amb el centre: 
t’agrada, el sents com a teu, etc. 

7 8 8 7 6,5 7 

19 El teu esforç i dedicació pel que fa a 
l’estudi. 

8 8 8 8 7 7 

 
Participants 291 81 74 52 45 37 
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ENQUESTA AL PROFESSORAT. CURS 2013-2014 

RESULTATS (mediana) 

Pregunta 
 

Puntuació 

1 
La teva identificació personal amb els objectius i projectes que es 
desenvolupen al centre. 8 

2 
La satisfacció i la motivació personal amb la  teva  feina. 
 

9 

3 
L’ambient i la relació amb els teus companys. 
 

9 

4 
La coordinació entre el professorat dels equips docents als quals pertanys. 
 

8 

5 
El treball i la implicació de l’equip directiu. 
 

9 

6 
La gestió i l'organització general del centre. 
 8 

7 
La utilitat i la claredat de la informació que reps (calendaris mensuals, 
notes,...). 8 

8 
La utilitat de la pàgina web. 
 8 

9 
La possibilitat de compartir informació rellevant. 
 8 

10 
La relació amb l’alumnat. 
 9 

11 
Fer classes amb normalitat i no tenir problemes de disciplina, manca de 
material per part dels alumnes... 

7 

12 
L’atenció que reps per part de l’administrativa. 
 10 

13 
L’atenció que reps per part de consergeria. 
 9 

14 
El servei de neteja del centre. 
 8 

15 
L’organització i el funcionament de la biblioteca. 
 7 

16 
Els recursos informàtics i les possibilitats d’utilització. 
 5 

17 
Els recursos audiovisuals i les possibilitats d’utilització. 
 6 

18 
Grau de satisfacció general amb el centre. 
 9 

 
Participants 
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