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1. Introducció 

 

El curs que acaba és el segon del meu mandat com a director.  A grans trets, els principals 

assoliments al llarg d’aquest curs han estat els següents: 

 L’aprovació del primer text de projecte educatiu de centre que ha tingut l’Institut 

Cubelles en 10 anys d’existència. 

 L’aprovació de les NOFC. 

 La reducció dràstica dels retards a primera hora com a conseqüència de la modificació 

del règim d’entrada i sortida ( i que el curs vinent serà encara més exigent, tal com ha 

estat recollit a les NOFC). 

 La implantació dels 30 minuts diaris de lectura sostinguda silenciosa. 

 S’ha fet una forta inversió en TIC per tal de facilitar el seu ús per part del professorat. 

 La millora de la comunicació a les famílies de les incidències que es produeixen al centre 

(habitualment a l’aula). 

 La millora de les possibilitats de comunicació entre el professorat,  les famílies i 

l’alumnat a través del correu electrònic del domini institutcubelles.cat 

 La consolidació de l’edició de la revista digital del centre. 

 La posada en marxa del servei de mediació. 

 La participació en programes e-twinning. 

 Hem recolzat tot el que hem pogut amb escrits de tota mena i d’altres actuacions la 

constitució d’una nova AMPA. 

 Hem continuat amb la realització de les enquestes de satisfacció per part de les famílies, 

de l’alumnat i del professorat.  

 Hem penjat a la web tota la informació rellevant del centre: resultats de les proves 

externes, memòria del centre, programació general del centre, resultats de totes les 

enquestes (de satisfacció, d’hàbits de lectura, de valoració dels 30 minuts de lectura, etc.), 

PEC, NOFC, etc. 

 El manteniment de les instal·lacions del centre s’ha fet des de consergeria. 

 La cessió de les instal·lacions del centre ha permès a l’ajuntament fer classes fins a 4 dies 

a la setmana. 
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2. Grau d’assoliment dels objectius programats per al curs 2014-2015 

Objectiu general 1:  Millorar els resultats educatius de l’ESO i del batxillerat.   Grau 

d’assoliment 
 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 

a
ss

o
li

t 

 

Millorar l’atenció de l’alumnat 

amb més necessitats educatives 

Garantir l’elaboració dels plans individualitzats en el 

termini exigit per la normativa vigent. 

 

C. Pedagògica 

 

≥ 90% 

 

 

X 

  

Donar una resposta adaptada als 

alumnes amb altes capacitats 

intel·lectuals 

Elaboració de materials d’ampliació per part dels 

departaments i posada a disposició de l’alumnat. 

 

C. Pedagògica 

 

 

   

X 

 

Millorar la comprensió lectora 

 

Revisió i aplicació del Pla de Lectura de Centre (PLEC) 

 

Director 

 

B, C 

X   

Millorar la competència en 

llengües estrangeres 

Nova sol·licitud de participació en el programa Erasmus+   

A 

X   

Participació en programes e-twinning X   

Millorar la competència 

matemàtica dins l’àmbit d’espai 

i forma, i mesura 

Coordinació entre els departaments (ciències de la 

naturalesa, ciències socials, tecnologia, EVP, etc.) per tal 

de consensuar metodologies i activitats 

Coordinador 

pedagògic 

 

D 

  X 

Millorar la puntualitat i reduir 

l’absentisme de l’alumnat 
Aplicar la normativa aprovada (NOFC) pel que fa a 

l’entrada i sortida del centre. 

Cap d’Estudis % d’alumnat que 

falta al 25% de les 

classes 

 

X 

  

Extremar les mesures de control d’assistència i 

d’informació a les famílies al batxillerat 

  X  

 

Millorar l’acció tutorial 
Revisió del pla d’acció tutorial aprofitar el coneixement 

acumulat durant el curs passat. 

Demanar opinió al nostre alumnat de cada nivell per 

tal de tractar també aquells temes que els interessen 

 

 

Coordinadora 

pedagògica 

   

X 

 

Crear un lloc en la web del centre amb continguts 

actualitzats d’orientació acadèmica i laboral 

 X   
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Implicar les famílies en 

l'evolució acadèmica i educativa 

dels seus fills 

Garantint la comunicació via e-mail amb les famílies a 

través del domini institutcubelles.cat 

  

 

 

 

 

X   

Utilitzar el domini institutcubelles.cat per a notificar en 

temps real a les famílies les conductes contràries a les 

normes de convivència comeses pels seus fills 

  

X 

  

Creació del lloc Escola de pares en la web del centre i 

publicació de continguts relatius a l’educació dels fills 

Director X   

Coneixement i difusió del grau de satisfacció de les 

famílies 

Director Mediana o mitja ≥ 7 X   

Impuls i assessorament per a la constitució i registre 

d’una nova AMPA 

Director  X   

 

Potenciar la participació del  

professorat en la presa de 

decisions sobre les activitats 

educatives 

Impulsar els debats previs en comissions per tal de 

facilitar acords al claustre i al consell escolar 

Director  X   

Seguir els procediments formal pel que fa al lliurament 

previ de la informació disponible en la convocatòria de 

qualsevol òrgan col·legiat 

Responsable 

de l’òrgan 

≥ 90% X   

Utilització de la intraweb per tal de poder  compartir entre 

tots la màxima informació possible  

Cap d’Estudis  X   

A  Percentatge d’assoliment de la competència de llengua anglesa en la prova diagnòstica de 4t d’ESO.  B  Percentatge d’assoliment de la competència lectora en  llengua catalana en la prova 

diagnòstica de 4t d’ESO. C Percentatge d’assoliment de la competència lectora en  llengua castellana en la prova diagnòstica de 4t d’ESO. D Percentatge d’assoliment de la competència 

matemàtica en la prova diagnòstica de 4t d’ESO. 

 

Comentaris: 

 Pel que fa als resultats acadèmic, tant els de la prova diagnòstica de 3r d’ESO com els de CB de 4t d’ESO es percep una contínua millora 

amb alguna alts (els resultats d’anglès) i baixos (els resultats de matemàtiques i català) a les proves de 4t. Quant als resultats de les PAU, el 

descens pel que fa al nombre d’alumnes presentats ha comportat allò que cal espera: la superació de les PAU per part del 100% de l’alumnat 

i una millora del resultats pel que fa a les notes mitjanes de les diferents matèries respecte del curs passat.  
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 A final de curs ens vam oblidar de lliurar el butlletí de la tercera avaluació. Mirarem que aquest recordatori aparegui a l’agenda. 

 Quant a les dades relatives a la promoció de curs o acreditació de l’etapa són les següents (setembre 2015): 

 1r % 2n % 3r % 4t % 1BAT % 2BAT % 

Promocionen 78 92,8 80 88,9 68 81,0 53 89,8 42 67,2 32 78 

Repeteixen 6 7,2 10 11,1 16 19,0 6 10,2 19 32,8 9 22 

TOTAL 84 100 90 100 84 100 59 100 58 100 41 100 

 

 Durant l’avaluació final de juny ja hem disposat d’uns criteris que donin coherència a les decisions de promoció i acreditació de l’etapa i els 

hem aplicat. Aquests criteris ja formen part de les NOFC aprovades el 30 de juny de 2015. 

 La modificació del règim d’entrada al centre ha suposat un abans i un després pel que fa al degoteig d’alumnes que volen entrar al centre a 

primera hora. De cara al curs vinent, el problema serà encara més testimonial amb l’enduriment de les condicions acordades en les NOFC 

aprovades el 30 de juny: l’extensió a tot l’alumnat del centre de la prohibició d’entrar a primera hora si arriben tard. 

 Hem de millorar la disponibilitat dels correus electrònics de les famílies per tal d’assegurar-nos que la informació que generem (des de la 

comunicació d’incidències a la tramesa de notícies) arriba al major nombre possible de pares. Això també val per a les famílies de l’alumnat 

de 1BAT, si volem que s’impliquin més en el seguiment  d’allò que fan els seus fills al centre. 

 Quan al PAT,  la majoria de les persones tutores han valorat positivament les activitats proposades. A 4t d’ESO comença a cridar més 

l’atenció a l’alumnat la seva orientació laboral i acadèmica i cal anar amb compte amb les activitats que ja puguin haver realitzar al llarg de 

cursos anteriors. Al batxillerat, l’orientació acadèmica és gairebé l’única que els interessa. 

 Gairebé la totalitat de les famílies han estat entrevistades per les persones tutores. En molt poques ocasions les entreviste han estat 

telefòniques. La majoria de les persones tutores declaran que els contactes amb moltes famílies han estat nombrosos i de diferent tipus 
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(entrevistes presencials, intercanvi de correus electrònics i trucades telefòniques). També ha estat freqüent que les tutores hagin hagut de 

modificar el seu horari per a poder atendre les famílies, especialment en aquells casos en els que els pares treballaven. 

 

 1r 2n 3r 4t 1BAT 2BAT 

Tant per cent de famílies 

entrevistades 
98.8% 98.9% 100% 93.2% 72.9% 100% (*) 

Tant per cent de famílies que 

van ser convocades, però no 

van assistir a l’entrevista 

2.4% 5.5% 1.2% 3.6% 15.9% 4.5% 

                    (*) Una part important de l’alumnat era major d’edat i va ser entrevistat per les tutores. 

 

 A cavall entre l’objectiu 1 i el 2 està la convivència al centre. És evident que el centre no presenta problemes de convivència entre l’alumnat 

(només cal mirar les valoracions que en fan en l’enquesta de satisfacció). Però sí que tenim molèsties constants generades per determinats 

alumnes durant les classes que, en el cas de 1r d’ESO, potser no hem gestionat convenientment. Tracto aquest tema en el punt 4.5.  

 Pel que fa a l’AMPA, el centre ha fet tot allò que se li ha demanat per a engrescar les famílies. Tot i haver un grup important de persones 

disposades a constituir-la, han acordat  deixar-ho per al curs vinent i aprofitar les reunions informatives del mes de setembre per  assolir una 

major difusió i poder comptar amb una major participació. 
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Objectiu general 2:  Millorar la cohesió social   Grau 

d’assoliment 
 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 

a
ss

o
li

t 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar la participació de 

l’alumnat en les activitats 

culturals, esportives i 

extraescolars que organitza el 

centre 

 

Elaboració  d’una programació cultural consensuada amb 

el conjunt de la comunitat escolar, especialment amb el 

professorat 

Coordinadora 

d’activitats 

  

X 

  

Adherir-nos al Projecte Buchenwald i participar en 

algunes de les diferents activitats   programades per 

l’associació Amical Mauthausen  

 

Jaume Codina 

  

X 

  

Consens dels horaris de les celebracions perquè 

afavoreixin la participació de l’alumnat 

Director  X   

Utilització de diferents espais del centre (cantina, gimnàs, 

rebedor) com a expositor (per exemple, per a donar a 

conèixer les creacions de l’alumnat entre el propi 

alumnat) 

   

X 

  

Manteniment de l’edició de la revista digital del centre Cap d’estudis  X   

Sol·licitar el reingrés en el PCEE i nomenar, si s’escau, 

un coordinador del PCEE d’entre el professorat d’EF 

Director    X 

Manteniment de de les competicions esportives durant el 

temps d’esbarjo mitjançant la implicació de l’alumnat 

Professora 

d’EF 

% d’alumnat  d’ESO 

que participa en 

activitats d’esbarjo i 

extraescolars 

X   

Disseny d’una oferta d’activitats extraescolars sota el 

paraigües de l’AEE 

Director X   

Realització de reunions almenys trimestrals amb el 

consell de delegats 

Director    X 

  



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Memòria de l’Institut 

Cubelles 

Curs 2014-2015  

 

10 
 

 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 

a
ss

o
li

t 

Millorar el clima d’aula  i la 

convivència en el centre en 

general 

Utilització del servei de mediació Cap d’Estudis   

X 

  

Conèixer el grau de satisfacció 

dels diferents col·lectius de la 

comunitat educativa 

Resposta d’enquestes per part dels diferents estaments de 

la comunitat escolar 

 

Director 

 

Mediana o  

mitjana  ≥ 7 

 

X 

  

 

Reduir la despesa econòmica de 

les famílies en material escolar 

Col·laboració amb l’AMPA per a crear un servei de 

reutilització de llibres de text 

    X 

Promoció de la supressió de llibres de text i la substitució 

per apunts elaborats pel professorat 

Coordinador 

pedagògic 

  X  

Socialització dels llibres de lectura obligatòria 

 

Director  X   

 

Millorar l’hàbit de lectura del 

nostre alumnat 

 

Implantació dels 30 minuts de lectura diària silenciosa a 

l’aula 

 

 

Director 

Increment del % 

d’alumnat dins la 

categoria de Lector 

freqüent a cada  

nivell de l’ESO 

 

 

X 

  

 

Promoure l’associació 

d’exalumnes de l’Institut 

Cubelles 

Difondre la iniciativa a través dels mitjans de 

comunicació locals 

 

Director 

 X   

Oferir assessorament per a la constitució i registre de 

l’associació 

  X 
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Comentaris: 

 Tenim un problema amb la participació de l’alumnat de 2n BAT en les activitats que organitzem. Aquest curs hem optat perquè facin classe 

normal quan no estaven disposats a participar. Les seves valoracions pel que fa a l’oferta cultural i les celebracions són molt negatives. No és 

fàcil conjugar els interessos d’un alumnat amb una franja d’edats tant gran.  La nostra receptivitat és total, però tampoc surt d’ells fer 

propostes alternatives.  

 En el marc del Projecte Buchenwald, tenim previst una estada a França per al curs vinent aprofitant l’agermanament entre Cubelles i Arles 

de Tec que aprofitaríem per a visitar algun camp de concentració del sud de França. 

 Del PCEE en parlo a l’apartat 3.6. 

 Hem acordat la realització d’un conjunt d’activitats amb les que celebrar el 10è aniversari del nostre centre, que es compleix al llarg d’aquest 

curs. Les activitats estan previstes per al curs 2015-2016, llevat l’elecció d’un logo que representi l’efemèride que ho hem fet durant la 

celebració de la festa de S. Jordi d’enguany. 

 Quant a la promoció d’una associació d’exalumnes de l’Institut Cubelles, ara per ara i de cara a les celebracions del 16è aniversari del centre, 

em creat un compte de facebook. 

 La valoració de la implantació dels 30 minuts de lectura diària silenciosa a l’aula en parlaré en el punt 3.1.  
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Objectiu general 3:  Millorar l’intercanvi i l’accés a la informació   Grau 

d’assoliment 
 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 

a
ss

o
li

t 

 

Convertit la web i la intraweb 

en una extensió administrativa 

del centre 

Visualització i descàrrega de qualsevol imprès del centre 

a través de la seva web 

 

 

 

 

 

Cap d’estudis 

 X   

Realització del major nombre possible de procediments 

interns a través de la intraweb (com ja passa, per exemple, 

amb la reserva d’espais específics) 

  

X 

  

Facilitar l’accés del professorat 

a tota la informació generada 

pels òrgans de coordinació 

Creació i utilització del domini institutcubelles.cat 

 

  

X 

  

 

Difondre els documents del 

centre 

Publicació a la web del centre del màxim nombre possible 

de documents del centre  

  

X 

  

 

Comentaris: 

 En aquest moment, la nostra web recull tota la informació rellevant d’un centre educatiu: el PEC, les NOFC, les memòries i les PGA del curs 

actual i dels anteriors,  els resultats de les enquestes de satisfacció, els resultats educatius des del 2013-2014 (de 3r ESO, 4t d’ESO i de les 

PAU). 

 Hem instaurat el domini institutcubelles.cat que ens està permetent a tots compartir qualsevol tipus d’informació i participar en la gestió del 

centre.    

 Hem invertit una quantitat important de diners en la millora de l’equipament informàtic. Un cop acabades les classes hem fet millores 

tendents a garantir la conservació del cablejat de les aules. 

 Queda pendent el canvi del servidor,  establir mecanismes de control de l’alumnat que fa un ús de les aules d’informàtica i de la biblioteca i 

millorar el cablejat d’internet de les aules 206 i de la biblioteca.  
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Objectiu general 4:  Millorar l’eficiència de la gestió econòmica   Grau 

d’assoliment 
 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
O

 

a
ss

o
li

t 

 

 

Reduir la despesa  en béns i 

serveis 

Revisió dels diferents contractes de manteniment  a 

mesura que van caducant. 

 

 

 

 

Secretària 

 

Despesa curs 2015-

2014 < 2014-2013 

 

X 

  

Presa de mesures destinades a estalviar gas, llum i aigua 

 

X   

Sol·licitud  de més d’un pressupost a l’hora de fer front a 

determinades despeses 

 X   

Racionalització de la despesa en fotocòpies mitjançant 

l’edició i impressió de dossiers i el seu cobrament a 

consergeria 

% d’alumnat de 

BAT que abona la 

quota de material 

  X 

Comentaris: 

 Hem animat el professorat a confeccionar dossier que incloguin tot el material fotocopiat que probablement lliurarà al llarg del curs. 

L’objectiu és que el conserge pugui sistematitzar la seva edició i encarregar-se de lliurar-lo i, en el seu cas, cobrar-lo a les persones que no 

hagin pagat la quota de material. Es tracta també de convertir en avantatges el fet de pagar la quota de material. El procediment començarà a 

funcionar el curs 2015-2016, tot aprofitant que tindrem un segon conserge, si Deu vol. Tal com mostra la taula següent, han abonat la quota 

de material el 84,2% de l’alumnat d’ESO i el 75,7% de l’alumnat de BAT avaluat al juny. En total,  hem rebut 8.850€. 

 1r % 2n % 3r % 4t % ESO 

% 

1BAT % 2BAT % BAT 

% 

Paguen el material 81 96,4 77 85,5 68 80,9 41 69,5 84,2 47 81,0 28 68,3 75.7 

TOTAL 84  90  84  59  317 58  41  99 

 

 Aprofitant la caducitat del contracte amb l’empresa de neteja, s’han modificat les condicion contractuals amb un estalvi anual de 2.577€.  
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Objectiu general 5:  Adequar els documents del centre al Decret d’autonomia   Grau 

d’assoliment 
 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 

a
ss

o
li

t 

Elaboració i aprovació de la 

segona part de les NOFC 

Elaboració d’una proposta per part de l’equip directiu  

 

 

Director 

  

X 

  

Debat en comissions i, si escau,  al claustre 

Aprovació pel consell escolar  i difusió  

Elaboració i aprovació del 

projecte educatiu de centre 

(PEC)  

Elaboració d’una proposta per part de l’equip directiu  

X 

  

Debat en comissions i, si escau,  al claustre 

Aprovació pel consell escolar  i difusió  

 

Aprovació del projecte 

lingüístic 

Elaboració del PLC X 

 

  

Debat en comissió de l’esborrany elaborat per la 

coordinadora LIC el curs passat 

 X  

 

Aprovació pel consell escolar  i difusió  

  X 

 

Comentaris: 

 Tant el PEC com les NOFC van ser aprovades sense cap vot en contra tant pel claustre com pel consell escolar el 30 de juny de 2015. Vam 

aprofitar les novetats experimentades durant el curs 2014-2015 i algunes de les dificultats que ens vam trobar  per tal de fer petits 

ajustaments al text finals de  les NOFC, com ara: 

1. L’alumnat major d’edat ha de notificar als tutors que no vol notificacions a les famílies. 

2. La sentència del TS que estableix que l’alumnat de 3r cap a munt no necessita el permís dels pares per a fer vaga. 

3. Criteris de promoció i acreditació de l’ESO. 

4. Prohibició de participar en sortides amb un  cost ≥ 25€ als alumnes que no han pagat el material. 

5. Una modificació de la regulació de l’entrada dels alumnes de manera que cap alumne pugui entrar al centre durant la primera hora un 

cop es tanqui la porta principal. 

 

 La coordinadora LIC va optar per refer el projecte lingüístic l’aprovació del qual ha quedat pendent per al primer trimestre del nou curs.
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3. Plans específics 

3.1.  Pla de lectura de centre 

La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions que contempla el pla al llarg 

d’aquest curs ha estat Antonio Tinajas. 

 

 

 

Grau d’assoliment dels objectius específics del pla de lectura de centre 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 a

ss
o
li

t 

1. Difondre entre el nou professorat del decàleg  del llegir per aprendre.  

X 

  

2. Comprometre els equips docents de 1r d’ESO en l’aplicació de  tallers de 

lectura de manera programada des del segon trimestre. Les estratègies seran: 

Fer visualitzacions, fer connexions, fer hipòtesis i comprovar-les, fer 

inferències, fer-se preguntes i buscar les respostes i fer resums. Es 

programarà qui farà els tallers amb quina estratègia (no els ha de fer tothom) 

perquè la resta de professorat la recuperi quan sigui necessari. 

 

 

 

X 

 

 

3. Assolir un acord i posar en pràctica una programació de la matèria 

d’alternativa a la religió al llarg de l’ESO que contempli 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). 

 

 

 

X 

 

4. Instaurar 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 seran també 

aquells que els departaments considerin de lectura obligatòria i seran oferts 

pel centre. 

 

X 

  

5. Utilitzar la web del centre per tal de potenciar el gust per la lectura,  afavorir 

les recomanacions entre iguals (per exemple, mitjançant gravacions de 

vídeos,  elaborar llistats de libres més votats en funció del perfil lector de 

l’alumnat), donar pautes a les famílies per afavorir la lectura a casa,  etc. 

  

 

X 

 

6. Potenciar  l’ús de la biblioteca a l’hora del pati i durant les classes. X 

 

 

 

 

7. Utilitzar la programació cultural per tal d’afavorir la lectura i l’escriptura: 

mitjançant concursos de relats breus, de curtmetratges,  de fotografia, de 

còmics, etc. 

 X  

 

8. Conèixer i fer un seguiment dels hàbits de lectura de l’alumnat d’ESO 

 

X 

  

 

Pel que fa al pla de lectura, el repte més important que hem afrontat aquest curs a estat la 

implantació dels 30 minuts de lectura silenciosa diària al llarg de tot el curs a tots els nivells d’ESO. 
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Durant aquest primer curs de l’experiència, l’Elisenda Masgrau, en Manolo Millán i jo ens hem 

reunit setmanalment i hem anat prenent decisions sobre determinats ajustaments relatius als 30 

minuts i d’altres aspectes relacionats amb la lectura. L’Elisenda i jo ens hem encarregat de canviar 

els llibres d’aula al final de cada trimestre. 

L’alumnat ha llegit llibres en tres llengües: català, castellà i anglès o francès, una cada trimestre. 

Amb el meu carnet d’usuari de les biblioteques de la DiBa, hem pogut disposar durant gairebé 3 

mesos de còmics en anglès.   

Al final  hem arribat a la conclusió que seria bo ser fidels a la filosofia de la lectura sostinguda en 

silenci deixant que els nostres alumnes triïn, a més del llibre, la llengua en la que volen llegir i, si de 

cas, condicionar la llengua de lectura a través de la compra dels llibres més sol·licitats. També ens 

hem plantejat que potser seria bo provar una altre moment del dia per a fer la lectura (en aquest 

moment, dos terços de les hores en les que es llegeix són després del pati). Tanmateix, el claustre ha 

defensat continuar amb la priorització de l’hora de desprès del pati pel seu efecte de tornada a la 

calma.  

També hem decidit fixar sempre un dia concret per a l’inic dels 30 minuts (per exemple el primer 

dilluns d’octubre) i un altre per a donar per finalitzada l’activitat (per exemple, el dia que acaba la 

tercera avaluació). 

Quant a la valoració que fa l’alumnat, apareix recollida a l’annex 3. És una valoració força positiva 

(8 sobre 10) de la que podem destacar altres aspectes com ara: 

 La valoració que fan les noies és superior a la que fan els nois. 

 Només suspenen l’experiència un 5% de l’alumnat, tots nois:  la meitat de 1r d’ESO i 

l’altra meitat de 3r d’ESO. 

 Les noies que pitjor valoren l’experiència són les de 1r d’ESO. 

 Els nois que pitjor valoren l’experiència són els de 3r d’ESO. 

 

D’altra banda, quan se’ls va demanar que fessin suggeriment per a la millora de l’experiència, la 

gran majoria es van concentrar en dues recomanacions: disposar de més varietat de llibres (i més 

interessants) i l’augment del temps de lectura. 

Altres dades interessants que es desprenen de l’enquesta són: 

 L’alumnat accepta majoritàriament que NO es pugui triar l’idioma de lectura. 

 La manca de silenci durant la lectura és una queixa que es concentra a 1r d’ESO i en 

moments puntual que caldrà aborda.  

 

Creiem que el principal problema amb els que s’enfronta aquesta experiència és el mateix que ens 

trobem a qualsevol hora del dia i a qualsevol matèria: les nostres limitacions per a exigir respecte: 

respecte pels companys que estan llegint i respecte pel material que és de tots. 

També s’ha demanat a l’alumnat opinió sobre els llibres llegits que més els han agradat i sobre 

quins títols voldrien haver llegit i no els han tingut a la seva disposició. Del buidatge d’aquestes 
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enquestes obtindrem la informació a partir de la qual programarem la compra de nous llibres, tenint 

especial cura de garantir que l’alumnat més refractari a la lectura disposi de títols suficientment 

atractius. El centre també adquireix els llibres de lectura obligatòria proposats pels diferents 

departament. 

Pel que fa al professorat, només el departament de matemàtiques planteja que potser no ha estat 

bona idea que la lectura s’hagi fet en algunes de les seves hores de classe. 

L’experiència dels 30 minuts de lectura silenciosa diària a l’aula va comptar amb un suport 

addicional de la televisió comarca (Canal Blau), que va emetre un curt reportatge sobre la seva 

posta en funcionament. 

http://www.canalblau.cat/lectura-silenciosa-laula-linstitut-de-cubelles/  

Quant a les activitats desenvolupades dins la matèria d’alternativa a la religió, hem arribat a la 

conclusió que cal reduir el temps que li dediquen a la lectura i que cal replantejar-se una 

programació que garanteixi el tractament dels diferents àmbits de la competència comunicativa. 

Tot i que semblava complicat, alguns companys del departament de ciències socials s’han atrevit a 

dur a terme algun taller de lectura. És un dels nostres temes pendents que caldrà reprendre en algun 

moment 

D’altra banda, val a dir que les dues hores lectives de reducció que tenia Manolo Millán les ha 

utilitzat per a registrar els llibres que hem anat adquirint per a la qual cosa ha hagut d’aprendre a 

utilitzar el programa Pèrgam. En aquesta tasca ha estat assessorat durant la segona meitat del curs 

per la María Milán a canvi d’una hora de guàrdia. 

Pel que fa als hàbits de lectura de l’alumnat d’ESO, apareixen resumits a l’annex 4. Es percep una 

lleugera millora, però la valoració ha de ser necessàriament a mig termini. 

També hem adquirit un expositor de llibres per al rebedor del centre on l’alumnat pot visualitzar i 

conèixer les noves adquisicions. 

Jo mateix he redactat un article explicant la posada en funcionament d’aquesta experiència que ha 

estat sotmès a la valoració de la Revista Iberoamericana de Educación 

 

3.2.  Pla d’impuls de les llengües estrangeres 

La persona responsable de garantir la realització de les actuacions destinades a la millora de la 

competència del nostre alumnat en llengua estrangera ha estat Elisenda Masgrau. La seva memòria 

pot ser consultada a l’annex 8. 

 

  

http://www.canalblau.cat/lectura-silenciosa-laula-linstitut-de-cubelles/
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Grau d’assoliment dels objectius específics del pla d’impuls de les llengües 

estrangeres 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 a

ss
o
li

t 

1. Actualitzar del registre amb els nivells d’acreditació en llengua anglesa i 

francesa (però també en català i d’altres llengües) del nostre professorat. 

   

X 

2. Promoure l’ús de les llengües estrangeres en les activitats d’ensenyament-

aprenentatge de totes les àrees no lingüístiques.  

 

X 

  

3. Participar, mitjançant l’elaboració de la documentació necessària, en les 

convocatòries públiques que tinguin per objecte la millora de la competència 

lingüística en llengües estrangeres (Erasmus +) 

 

X 

 

 

 

4. Promoure la recerca i la participació en projectes d’e-twinning.  

X 

  

 

Pel que fa als indicadors (la mitjana assolida per l’alumnat en la competència lingüística  en llengua 

anglesa en les proves externes de 4t d’ESO) només tenen sentit a mig termini. Val a dir que els 

resultats d’aquest curs han estat força bons. 

Quant a les propostes de cara al curs vinent, són les següents: 

 Organització d’una estada lingüística a un país de parla anglesa. 

 Utilitzar les hores d’atenció individualitzada del professorat de llengua anglesa per reforçar 

l’atenció dels alumnes en llengua anglesa, ja sigui per practicar l’expressió escrita o 

l’expressió oral dels alumnes en petits grups. 

 

3.3.  Projecte de servei de mediació 

La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions al llarg d’aquest curs ha estat 

Pilar Cebrián. L’annex 5  recull la memòria elaborada. 

El pla de mediació va ser redactat durant la primera meitat dels curs. Com sempre, el claustre va 

tenir l’oportunitat de fer les aportacions que va considerar convenient. El text final forma part dels 

documents del centre i pot ser consultat a la nostra web. 

La difusió del servei de mediació va comptar també amb un suport addicional de Canal Blau, que va 

emetre un altre reportatge sobre l’inici de les seves activitats: 

http://www.canalblau.cat/alumnes-mediadors-a-linstitut-de-cubelles/  

 

http://www.canalblau.cat/alumnes-mediadors-a-linstitut-de-cubelles/
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Pel que f al grau d’assoliment dels objectius previstos inicialment, apareix detallat en la taula 

següent: 

 

 

 

 

Grau d’assoliment dels objectius específics del projecte de servei de mediació 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 a

ss
o
li

t 

1. Constituir un grup de mediació amb formació suficient per a dur a terme les 

seves tasques i en el que participin  almenys l’alumnat i el professorat. 

Aquest grup pot formar-se a partir de l’alumnat que participa en l’optativa  

Mediació a 3r d’ESO 

 

X 

  

 

2. Establir el protocol del servei de mediació. 

 

X 

  

 

3. A partir de gener, dur a terme les mediacions sol·licitades per l’alumnat.  

 

X 

 

 

 

 

4. Portar un registre dels conflictes atesos. 

 

X 

  

5. Coordinació d’una adequada difusió dels servei de mediació mitjançant 

l’elaboració de díptics, elaboració de cartells (coordinadora d’activitats i 

serveis), inclusió de continguts a la web del centre, etc. 

 

 

X 

  

6. Elaborar al final del curs una breu memòria que reculli les actuacions 

realitzades, els resultats obtinguts i les propostes de millora per al curs 

vinent. 

 

X 

  

 

 

L’avaluació del servei de mediació també contemplava la utilització de determinats indicadors (tant 

a la PGA com al PEC). En concret: 

1. Aconseguir que almenys 10 nois i noies assoleixin la formació necessària per a poder actuar 

com a persones mediadores. 

2. Resoldre positivament almenys un  80%  de les sol·licituds de mediació. 

3. Aconseguir que almenys un 75% de l’alumnat d’ESO conegui l’existència d’un servei de 

mediació. 

La taula següent permet comprovar que efectivament es van assolir els objectius previstos en funció 

d’aquests indicadors: 
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Grau d’assoliment en funció dels indicadors fixat per a l’avaluació del servei 

de mediació 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 a

ss
o
li

t 

1. Aconseguir que almenys 10 nois i noies assoleixin la formació 

necessària per a poder actuar com a persones mediadores: 

En aquest moment hi ha 14 alumnes que voluntàriament han decidit ser 

mediadors del centre, després de rebre la formació necessària. 

 

X 

  

2. Resoldre positivament almenys un  80%  de les sol·licituds de mediació. 

Després de la revisió corresponent, s’ha comprovat que en el 85,7% de 

les mediacions realitzades el conflicte s'havia solucionat o havia 

millorat. 

 

X 

  

3. Percentatge d’alumnes que declaren a final de curs que coneixen de 

l’existència d’un servei de mediació (≥ 75% de l’alumnat d’ESO). 

El 81,2% de l’alumnat (inclòs el de 1r de BAT) manifesta que coneix de 

l’existència d’un servei de mediació al centre. 

 

X 

 

 

 

 

Quant a les propostes que fa la persona responsable de cara al curs vinent, són les següents: 

 Mantenir i consolidar l’equip de mediació el curs vinent, si bé caldrà  respectar la decisió 

personal de cadascú. 

 Establir un horari de mediació més adequat. 

 Continuar realitzant l’optativa de mediació a 3r, com a futura cantera de l’equip de 

mediadors. 

 Programar algunes activitats en el PAT per treballar i divulgar la resolució positiva dels 

conflictes. 

 

3.4.  Pla d’enquestes per al curs 2014-2015 

La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions al llarg d’aquest curs va ser 

Antonio Tinajas. 

Tal com es plantejava a la memòria del curs passat, s’han suprimit les enquestes de valoració de les 

sessions de presentació davant de les famílies de l’alumnat de 1r d’ESO i de la sessió d’acollida del 

mateix alumant el primer dia de classe. 

D’acord amb la mateixa proposta, s’ha modificat lleugerament el contingut dels diferents 

qüestionaris. Així, per exemple, ja no es pregunta a l’alumnat per l’atenció rebuda per part de 

l’equip directiu, consergeria o l’administrativa del centre que, en canvi, sí que es mantenen en el 

qüestionari que contesten les famílies. D’aquest darrer, per exemple, s’han suprimit dues preguntes: 
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 El nivell acadèmic que va assolint el seu fill o la seva filla, doncs és evident que no és 

atribuïble fonamentalment al centre. 

 El clima de convivència al centre, doncs només el coneixen a través dels seus fill i filles als 

que ja se’ls pregunta per aquest aspecte. 

D’altra banda, s’ha aprofitat els resultats de l’avaluació global diagnostica (AGD), que posava de 

manifest una opinió bastant pessimista per part de l’alumnat quant a la utilització dels recursos TIC 

per part del professorat (que curiosament no era compartida per aquest) per a incloure tant en el 

qüestionari de l’alumnat com en el qüestionari del professorat una pregunta relativa a l’ús de 

l’equipament informàtic durant les classes. 

Val a dir que algunes de les preguntes pretenen fornir de dades alguns dels indicadors contemplats 

al PEC. 

 

 

Grau d’assoliment dels objectius específics del pla d’enquestes 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 a

ss
o
li

t 

1. Revisar del contingut dels qüestionaris del curs anterior. X   

2. Aconseguir la màxima participació de les famílies. X   

3. Publicar els resultats de les enquestes a la web del centre. X   

 

L’annex 6 recull els resultats de les enquestes de satisfacció (alumnat, famílies i professorat). La 

taula següent mostra en quina mesura s’han assolit els objectius plantejats pel que fa a les diferents 

valoracions. 

Pel que fa a la valoració de  les persones tutores per part de l’alumnat, totes han estat informades de 

la valoració que fa el seu alumnat. 

Totes els comentaris afegits per les famílies i pel professorat a l’hora de contestar les seves 

enquestes han estat fets públics en el sí del claustre i del consell escolar i debatuts. 
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Grau d’assoliment en funció dels indicadors 

fixat per a l’avaluació de la satisfacció de la 

comunitat escolar 

 

Criteri de 

validació 

 

Objectiu 

(sobre un 

màxim de 

10 punts) ( 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 a

ss
o
li

t 

Famílies   

 

A final de curs sobre diferents aspectes 

relacionats amb les activitats i serveis que 

ofereix el centre.  

25% de les 

famílies d’ESO 

 

≥ 7 

7,3 

X 

  

Alumnat      

A final de curs sobre diferents aspectes 

relacionats amb les activitats i serveis que 

ofereix el centre. 

80% de tot 

l’alumnat de 

cada nivell 

 

≥ 7 

6,9 

X 

  

 

Professorat   

 

A final de curs  pel que fa a diferents aspectes 

relacionats amb les activitats professionals i les 

condicions de treball al centre. 

70% de tot el 

professorat que 

hagi treballat 

almenys 1 mes 

al centre 

 

≥ 7 

8,1 

X 

  

En relació amb diferents aspectes del procés 

d’acollida del professorat nou al llarg del curs. 

70% de tot el 

professorat nou 

al llar del curs 

 

≥ 7,5 

8,6 

X 

  

 

Quant a l’enquesta contestada per les famílies, Antonio explica que, malgrat haver enviat els 

qüestionaris per correu, la participació ha estat molt més baixa que la del curs passat i que, si no 

s’arriba almenys al 25% no es calcularà la mediana, doncs les dades no representen la globalitat del 

centre. Potser hi ha hagut qui ha pensat que el qüestionari podia no ser realment anònim. 

 

Pel que fa a les famílies 

a) L’enquesta va ser enviada per email amb un doble objectiu: afavorir la participació i evitar-

nos haver d’introduir les dades. Ha calgut reenviar més correus recordatòries (a tots, en 

general, i als nivells menys representats, com 4t i 1r de BAT) per aconseguir poc més de 10 

respostes addicionals. Potser hi ha hagut qui ha pensat que el qüestionari podia no ser 

realment anònim. Tot i no haver arribat al 25% de les famílies d’ESO (ens hem quedat en un 

22%), hem optat per publicar els resultats. 
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b) L’aspecte menys valorat continua sent La percepció que té del centre la gent de Cubelles, 

que repeteix nota amb un 6. Continuem pensant que el nivell de resposta continua sent major 

entre les famílies més crítiques i disconformes amb algun aspecte dels servei que oferim. 

c) Quant als comentaris afegits, demanen més comunicació amb el professorat i les persones 

tutores.   

 

Pel que fa a l’alumnat 

a) Les enquestes de satisfacció es van passar abans de lliurar les notes finals. No s’han publicat 

els resultats de 2n de BAT. De fet la proposta és no incloure’ls en el programa d’enquestes 

atès que bona part de les preguntes no tenen res a veure ni amb les seves vivències ni amb 

les seves preocupacions: són massa grans per a fer-los les mateixes preguntes que a 

l’alumnat de 1r o 2n d’ESO.  L’alumnat de 1r de BAT vorejaria aquest límit. 

b) L’alumnat de 1r d’ESO ha estat molt crític aquest curs. Han contestat com si estiguessin 

enfadats. Dóna la sensació que han traslladat al conjunt del qüestionari un malestar relatiu a 

aspectes molt concrets.  Tant si ha estat així com si no, hi ha massa aspectes valorats per 

sota del 7.  

c) Quant als comentaris afegits, les seves queixes més freqüents han estat els companys que 

molesten, els professor que expulsen per no res, els professors que no ensenyen, i unes aules 

i lavabos bruts. 

 

Pel que fa al professorat 

a) Han contestat l’enquesta més professors que el curs passat. Tres persones han optat pel 

formulari en paper. 

b) Quant a les opinions manifestades, es concentren en demanar més coordinació,  millor 

gestió dels problemes de disciplina, millora de les TIC i una gestió diferent de la darrera 

setmana de classe. 

 

3.5.  Millora dels equipaments informàtics i audiovisuals 

La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions al llarg d’aquest curs ha estat 

Manu Arce, coordinador d’informàtica. 

Aquest curs ens havíem plantejat la millora dels equipaments informàtics i audiovisuals. Finalment 

hem anat més enllà d’allò previst i ens hem decantat per fer una forta inversió. Així, hem canviat 

tots els ordinadors de les aules per ordinadors nous i hem aprofitat els ordinadors de l’aula 

d’informàtica per a substituir els ordinadors realment lents de la biblioteca, que volíem millorar a 

base d’instal·lar un programari més senzill.  

També hem ampliat el cablejat de les aules de manera que l’ordinador pogués està damunt la taula 

del professorat i hem canviat els armaris metàl·lics grans i molestos de les aules per d’altres de 

plàstic més petitons i discrets. 
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A l’hora d’adquirir el maquinari, no hem acceptat les ofertes de Telefónica que se’ns recomanava 

des de SSTT. Hem optat per aparells amb prestacions suficients d’acord amb les nostres necessitats 

i molt més econòmics. 

Durant el mes de juliol, el conserge ha fixat totes les taules del professorat que tenen ordinador 

perquè no puguin ser mogudes i fer malbé les regletes que cobreixen els cables que van de la paret a 

la taula. 

 

 

Grau d’assoliment dels objectius específics del pla de millora dels equipaments 

informàtics i audiovisuals. 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
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l 

N
o
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ss
o
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t 

1. Atendre les peticions de millora dels nombre d’ordinadors disponibles a la 

sala del professorat i/o dels departaments. 

 

X   

2. Dotar d’un ordinador connectat a Internet i d’un projector les aules de 

desdoblament. 

 

X   

3. Oferir el nostre centre per a la realització del mòdul de formació en centres 

de treball dels estudis de formació professional de la família d’informàtica i 

comunicacions que es cursen a la nostra comarca. 

 

   

X 

4. Adquirir un equip de so mòbil. 

 

X   

 

3.6. Pla català Esport a l’escola 

La persona responsable d’assegurar la realització de les diferents actuacions al llarg d’aquest curs 

ha estat Antonio Tinajas. 

A hores d’ara, i fins que no hi hagi una convocatòria específica, no és possible la sol·licitud 

d’ingrés al Pla català Esport a l’escola. Tanmateix, l’AEE continuarà oferint activitats extraescolars 

i gestionant la comptabilitat dels ingressos i de les despeses de les competicions a l’hora del pati. 

Tard o d’hora la junta directiva s’haurà de plantejar la seva dissolució (el límit serà quan la 

comissió de manteniment del compte corrent acabi amb el saldo positiu). 

El departament d’educació física continua organitzant les competicions de pati . En general, 

l’alumnat prefereix gaudir dels temps d’esbarjo, però sempre hi ha un grup reduït de nois i noies 

que volen aprofitar per a fer esport. No ens costa res garantir aquest desig.  

Tal com es preveia a la PGA, es va proposar a una professora (la Margarita Pujolràs, d’educació 

física) que s’encarregués de les competicions de pati a canvi de la reducció d’una guàrdia. No ho va 

acceptar tot i que s’ha de reconèixer que bona part de les tasques lligades a aquesta responsabilitat 

les ha dut a terme igualment (recerca d’alumnes col·laboradors, disseny i revisió dels calendaris de 
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les diferents competicions, dur a terme una supervisió del material utilitzat, de les actes i dels 

resultats de les competicions, etc.). S’han recollit 72,50€ i s’han gastat en premis 23€. 

 

 

Grau d’assoliment dels objectius específics del pla de millora dels equipaments 

informàtics i audiovisuals. 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
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l 

N
o
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o
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1. Organitzar competicions esportives durant el temps d’esbarjo com a mínim 

de tres modalitats: Futbol sala, bàdminton i ping-pong.  

X   

2. Programar i, si és el cas, supervisar una oferta d’activitats esportives 

extraescolars. 

 

X   

3. La participació en activitats puntuals proposades pel Consell Esportiu del 

Garraf en horari lectiu i no lectiu. 

   

X 

 

L’avaluació del desenvolupament del projecte esportiu ha d’incloure aquest dos indicadors: 

1. Percentatge d’alumnat d’ESO que participa en activitats esportives extraescolars: 0%. 

2. Percentatge d’alumnat d’ESO que participa en activitats esportives durant el temps 

d’esbarjo: 73/317= 23%. 

4. Organització 

4.1. Horari del centre  

La valoració que fem de la jornada contínua és positiva. En conseqüència, hem sol·licitat la 

pròrroga a la directora dels SSTT. 

Quant a la darrere setmana de classe (aquest curs, del 15 al 19 de juny). La solució proposada va ser 

compartida amb tothom i suposava atendre dignament els alumnes que vinguessin i que el 

professorat que ho volgués pogués fer activitats de recuperació. Es va permetre sortir l’alumnat amb 

una autorització per escrit.  L’organització de sortides amb l’alumnat de 1r, 2n i 3r més el viatge 

dels de 4t d’ESO va ajudar a què aquesta setmana fos bastant tranquil·la. 

Les famílies de 1r d’ESO no van entendre molt bé què havien de fer els nens i, si era millor que no 

vinguessin, per què no és deia clarament. 

Si s’hagués de repetir el mateix plantejament,  caldria fer dos canvis: 

 planificar i notificar un calendari d’activitats de recuperació  i millora (no necessàriament 

exàmens). 

 Mirar d’aportar a les famílies un model d’autoritzacions per a sortir. 
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De tot això es va parlar la claustre i al consell escolar. Atès que el curs vinent les classes acaben un 

dimarts (21 de juny) hem acordat que la 3a avaluació finalitzi el divendres 17 i el dilluns i el 

dimarts organitzem sortides. 

 

4.2.  Consergeria 

Ha hagut canvis a consergeria. A petició de la secretaria dels SSTT, vam renunciar a un conserge al 

llarg del curs 2014-2015. Aquesta situació ha coincidit amb la petició de CS per part de la titular 

(Laura Martínez). Això ha permès l’arribada de Manuel Tudela, que s’ha ocupat, a més i de manera 

voluntària, de les tasques de manteniment. Cal remarcar els comentaris especialment positius que 

han fet d’en Manel i del seu tarannà les famílies en els seus qüestionaris de satisfacció. 

La principal queixa per part del conserge ha estat  el no seguiment per part del professorat d’unes 

pautes raonables a l’hora de demanar els treballs de reprografia. Voler disposar de fotocòpies al 

moment en una situació de sobrecàrrega permanent per part de la consergeria ha portat a en Manel a 

moments límit. 

La previsió és recuperar la segona persona de consergeria l’1 de setembre de 2015. 

 

4.3.  Càrrecs de coordinació 

4.3.1. Caps de departament 

L’annex 7 recull les memòries presentades pels caps de departament. Els aspectes més rellevants 

que puc treure de la seva lectura són: 

a) Per part del departament de català aquests acords per tal de millorar l’expressió escrita: 

 

 La realització de dues redaccions obligatòries per trimestre a tots els nivells de l’ESO. 

 L’elaboració d’uns barems unificats de puntuació dels dictats. 

 Arribar a un acord de centre que obligui a tots els departaments didàctics de manera que 

es penalitzi la mala expressió escrita. 

 

b) Per part del departament de llengües estrangeres: 

 

 Es va decidir el curs anterior potenciar la comprensió i expressió oral, motiu pel qual els 

alumnes han participat durant aquest curs en l’elaboració de vídeos per al concurs de Sant 

Jordi,  han assistit a una obra de teatre en anglès, han fet una sortida de francès al cinema 

i, finalment, el departament s’ha proposat organitzar de cara al curs vinent unes mini 

estades lingüístiques a Anglaterra. 

 D’altra banda, s’han trobat amb la dificultat de què l’alumnat dels grups de 1r i 3r ESO 

tenen un nivell molt desigual. Hi ha alumnes de molt nivell i  alumnes de nivell molt baix, 

no hi ha un terme mig. Per al curs vinent, s’ha preparat una optativa d’ampliació d’anglès 

a primer i segon de la ESO on es durà a terme el programa  e-twinning. 
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 D’altra banda, demanen disposar de recursos informàtics per als grups de e-twinning, 

optativa de revista, grups de reforç  i grups classe, ja que es fa servir llibre digital amb tots 

els grups d’anglès i de francès. 

 

c) Per part del departament de llengua castellana demanen poder disposar dels resultats de les 

proves de CB  amb més antelació.  

 

d) El departament de tecnologia  focalitza la seva anàlisi  en la necessitat de no passar d’una 

determinada ràtio a informàtica (1alumne/1 ordinador) i al taller (16 alumnes com a màxim). 

 

e) El departament d’educació física planteja la necessitat de gestionar el lliurament de material 

durant el temps d’esbarjo. 

 

f) El departament de ciències socials manifesta la seva predisposició a continuar fent  tallers de 

lectura i a assumir l’optativa de 2n d’ESO destinada a treballar l’expressió escrita. 

 

g) Finalment des del futur departament d’orientació educativa, l’Esther reivindica la funció 

orientadora com aquella a la que cal destinar més recursos d’entre les moltes que ha de dur a 

terme la persona responsable d’aquesta especialidad. 

 

4.3.2. Altres càrrecs de coordinació. 

Les memòries de la resta de càrrecs de coordinació estan recollides a l’annex 8. 

a) La coordinació d’activitats destaca el següent: 

 

 L’escassa participació de l’alumnat de batxillerat, especialment els de 2n, en les activitats. 

Que facin classe i que això comporti algun tipus de conseqüència és la seva proposta. Tot i 

així, activitats com la caminada a Sitges el dia de la castanyada és una excel·lent activitat 

per a cohesionar els grups de 1r de batxillerat. 

 Resulta trist que, per Sant Jordi, quedin premis deserts com a conseqüència de l’escassa 

participació. La Marta proposa el següent: Prendre exemple del departament de llengües 

estrangeres, que durant el curs encarrega una feina (de vídeo, còmic o tríptics) i el 

professorat del departament premia els millors treballs per Sant Jordi. Potser l’error està 

en convocar un concurs puntual, els departaments de català i castellà segurament tenen 

suficients escrits fets al llarg de l’any, simplement haurien d’anar fent selecció dels 

treballs  que realitzen els seus alumnes i en el darrer moment escollir els millors. Això sí, 

cal avisar l’alumnat que tot el que escriguin pot rebre un premi per Sant Jordi. 

 El viatge a Cantàbria va comptar amb la màxima participació mai vista al nostre centre 

(39 persones). Van saber aprofitar les oportunitats que va oferir el centre (venda de loteria 

per Nadal, venda de roses) i d’altres que van generar ells. 

 Pel que fa a la darrera setmana de classe, la coordinadora proposa eliminar definitivament 

la sortida a Port Aventura (poc atractiva ateses les cues que es formen) i concentrar-hi en 
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aquelles dates les activitats nàutiques i de platja organitzades pel departament d’EF durant 

el mes de juny. 

 

b) El coordinador d’informàtica posa l’èmfasi en: 

 Les millores efectuades durant aquest curs i en les previstes, que bàsicament passen per 

canviar aquell maquinari que ara, amb ordinadors nous i connexió de fibra òptica, actua 

com a coll d’ampolla. 

 Les millores previstes pel departament, com ara el subministrament de dues impressores i 

els switchos que fan d’intermediaris entre el servidor i els ordinadors. 

 La insuficient dotació d’hores per a fer totes les tasques que ha de fer front: des de resoldre 

problemes puntuals, a demanar pressupostos o acompanyar cada més al tècnic proveït pel 

Departament. 

 

c) La coordinadora LIC destaca la redacció d’un nou text del projecte lingüístic de centre que 

no ha donat temps a ser aprovat pel consell escolar. 

 

4.4.  Tutories de grup 

 

Les diferents memòries de les tutories de grup estan recollides a l’annex 9.  

 

4.4.1. A l’ESO 

Cal destacar l’elevat percentatge de famílies que han estat entrevistades per les persones tutores.  En 

general, especialment a 1r, 2n i 3r d’ESO, les tutores manifesten que en molts casos el nombre 

d’entrevistes és molt superior al previst i reconeixen tenir la sensació d’estar permanentment al 

servei de les famílies. 

 

També és una petició bastant estesa entre les famílies (1r, 2n i 3r d’ESO) poder disposar d’un espai 

web on es pengi la major informació possible relativa a deures, exàmens, lliurament de treballs, etc.  

Utilitzar el nostre domini per a oferir aquest servei aprofitant que tot el professorat disposa 

d’ordinador a l’aula és el suggeriment que fa la Isabel,  tutora de 3r C. 

 

A 1r d’ESO és generalitzada la percepció de què són molt infantils, que no fan un ús regular de 

l’agenda per aprendre nota d’allò que han de fer i que són poc seriosos a l’hora de complir els seus 

compromisos, tant si es tracta de lliurar treballs, fer arribar informacions, aportar justificants. Les 

tutores també reconeixen les molèsties generades per un grup reduir d’alumnes que hauran 

d’aprendre quins són els límits que no han de travessar. 

 

Les tutores suggereixen el tractament, a través de la tutoria, del autoconeixement, de la gestió de les 

emocions i de les habilitats socials i l’empatia. 

 

A 2n d’ESO, la petició més generalitzada és que la reunió de tutors sigui abans de les respectives 

tutories i un reequilibri de determinats alumnes si passen a 3r d’ESO. 
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A 3r d’ESO, les tutores es queixen del perjudici al rendiment acadèmic de la majoria de l’alumnat 

generat per una petita part de companys refractaris a qualsevol tipus d’aprenentatge. Això malgrat 

que aquests alumnes han estat els més sancionats i les seves famílies les més contactades per part de 

la direcció del centre.  

 

Quant a les activitat proposades des de la coordinació pedagògica, hi ha certa unanimitat respecte de 

la bona receptivitat a l’hora de treballar els temes relacionats amb el consum de drogues,  la 

sexualitat i ela violència de gènere mentre que, per contra, no van provocar massa interès les 

activitats relacionades  amb la cultura per la pau y la xerrada dels mossos d’esquadra sobre les 

conseqüències del consum d’alcohol. 

 

A 4t d’ESO, la selecció natural de bona part de l’alumnat ha fet que els problemes a l’aula 

tinguessin un pes menys important, tot i que el seu rendiment podria haver estat més gran. 

 

Quant a les activitats proposades, les persones tutores proposen anar amb compte amb les 

repeticions (més probables a 4t que a 2n, és clar), evitar el pas de qüestionaris de finalitat dubtosa, 

avançar la informació d’orientació de cara al batxillerat o relativa a l’accés als cicles formatius i, 

com en el cas de 3r d’ESO, conèixer quins són els temes del seu interès. 

 

4.4.2. Al batxillerat 

Al batxillerat, la gestió de les faltes d’assistència, i fins i tot de les amonestacions a l’aula, no ha 

estat tot l’efectiva que podria ser com a conseqüència de no haver tingut accés a tots els emails de 

les famílies (i, si hem tingut accés, no hem sigut capaços d’utilitzar-los a través de l’aplicatiu 

corresponent). 

El problema que suposa que a 2n tinguem molts nois i noies majors d’edat ho hem resolt a les 

NOFC deixant clar que ha de ser l’alumne que té 18 anys qui pren la iniciativa perquè no ens posem 

en contacte amb la seva família. Així serà a partir del curs 2015-2016. 

En general, es tracta de grups poc participatius que aprofiten qualsevol ocasió per a no venir a 

classe. S’afegeixen amb massa facilitat a qualsevol convocatòria de vaga o aprofiten qualsevol 

sortida d’altres companys o activitat diferent programada per a no venir a classe.  Una solució pot 

passar pel desenvolupament de continguts aquests dies clau que després quedin reflectits en 

exàmens concrets, o posar directament exàmens aquells dies en els que no volen participar de les 

activitats col·lectives programades. 

Tant a 1r com a 2n, les tutores continuen apreciant una manca de cohesió que pot ser atribuïda a què 

son grups amb alumnes que venen de fora (especialment de 1r de  BAT) o que no assisteixen a totes 

les classes (2n de BAT). També coincideixen en les temes que més els preocupen durant l’hora de 

tutoria: el treball de recerca, les PAU, la universitat i, en general, el seu futur acadèmic i 

professional. 

A 1r de BAT, les tutores es queixen d’un comportament inadequat per part d’una part de l’alumnat 

que ha perjudicat l’ambient de treball a l’aula i de l’ús continu del mòbil. 
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4.5.  La gestió dels problemes de convivència 

No hi ha problemes de convivència al centre. Ho diuen els propis alumnes a les enquestes i l’escàs 

nombre d’incidents  al llarg del curs. En conseqüència, el problema, pel que fa a la convivència, es 

limita a aquell tipus de comportament disruptiu dins la classe que habitualment acaba amb 

l’expulsió de l’alumne.  També hi ha un alumnat (menys d’un 5% de l’alumnat d’ESO) que, sigui 

pel motiu que sigui, sembla abocat a dificultar que aquestes condicions òptimes es donin. És aquí  

on rau veritablement el problema. 

 

Efectivament, les estadístiques recollides deixen clar que els comportament disruptius a l’aula: 

 

1. Tot i ser gairebé tradicionalment cosa d’alumnes de 1r i de 2n d’ESO, aquest curs s’ha sumat 

l’alumnat de 3r d’ESO. Per contra, 4t ha estat una bassa d’oli. 

2. Són majoritàriament cosa de nois . 

3. Són moltíssim  més freqüents entre l’alumnat repetidor. 

 

Pel que fa a la gestió dels problemes de convivència, ha estat un veritable encert el registre de les 

conductes contràries a les normes de convivència per part del professorat de guàrdia (i d’altres) a 

través del Google sites. Durant tot el curs, i seguint la recomanació recollida en la memòria del curs 

passat, les amonestacions introduïdes a l’aplicatiu han generat un email que ha arribat a les famílies 

de les quals tenim l’adreça electrònica. A més, des de la direcció del centre s’ha enviat desenes de 

correus a les famílies cada vegada que la descripció d’un incident per part del professorat justificava 

que rebessin aquesta informació addicional. Això ha suposat molta feina que, de cara al curs vinent 

caldrà gestionar d’una altra manera. La nostra proposta de cara al curs vinent és que el professor 

pugui explicar allò que sigui rellevant dins l’aplicatiu i aquest text pugui ser enviat per correu a la 

família. 

 

En la mateixa línia de seguir recomanacions anteriors, hem delegat en les tutores (de 1r, 2n i 3r 

d’ESO bàsicament) la responsabilitat de decidir i d’informar les famílies de determinades mesures 

correctores (per exemple, haver de venir els dimecres per la tarda al centre) i, arribat el cas, de 

decidir l’obertura d’un expedient.   

 

La major part de les mesures sancionadores s’han aplicat a l’alumnat de 3r d’ESO. Reconeixem que 

no hem tingut la mateixa actitud amb l’alumnat de 1r d’ESO, bàsicament per dos motius: 

1. Perquè les tutores no han tingut aquesta iniciativa. 

2. Perquè els motius de les amonestacions a l’aula eren gairebé en la seva totalitat de caire 

menor, que no cridaven especialment l’atenció com per a contactar amb la família, almenys 

per email, des de la direcció del centre, com sí s’ha fet amb l’alumnat de 2n i especialment 

amb el de 3r d’ESO. 

Per tal de donar una resposta ràpida  a l’acumulació d’aquests tipus d’incidència menor, però que 

perjudica l’ambient de treball a l’aula, s’ha introduït una modificació de les NOFC (i fins i tot forma 

part del PEC) de manera que queda contemplada la suspensió del dret d’assistir al centre durant un 

dia lectiu. 
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Pel que fa als retards, i tal com es preveia, els canvis introduïts a les NOFC pel que fa a les 

condicions d’entrada al centre han suposat un dràstic punt d’inflexió en la freqüència d’aquest tipus 

de comportament. Finalment, les NOFC aprovades el 30 de juny contemplen un enduriment del 

règim d’entrada doncs fan extensiva a tot l’alumnat la prohibició d’entrar al centre si arriba tard. 

 

4.6.  El calendari de reunions previstes 

4.6.1. Setmanals 

S’han dut a terme d’acord amb les previsions. De cara al curs vinent, la reunió per a tractar temes 

relacionats amb el pla de lectura que tenien l’Elisenda Masgrau, en Manolo Millán i el director no 

es farà. Els petits ajustament que haguem de fer els acordarem durant les primers dies de setembre. 

 

4.6.2. Al llarg del curs 

Pel que fa als claustres i consells escolars, han estat convocats  sempre acompanyats de la 

documentació necessària i, en relació amb determinats punts de l’ordre del dia, havent donat la 

oportunitat de generar un debat previ (per exemple, en relació amb el PEC, els criteris d’avaluació i 

promoció a l’ESO, el redactat final de les NOFC, etc.). 

Una de les modificacions parcials de les NOFC aprovades al llarg del curs ha estat la possibilitat de 

convocar consells escolars a distància (a través de whatsapp). Ens ha resultat molt útil de cara a la 

presa d’acords que no exigien d’un debat durant la sessió. 

Pel que fa als equips docents, llevat de comptades excepcions, el professorat considera que la seva 

freqüència ha estat adequada a les seves necessitats (com a docents i com a tutors). La petició més 

freqüent per par del professorat ha estat que hi hagi una rotació a l’hora de convocar les sessions 

(per exemple, que l’ordre no sigui 1A, 1B i 1C; o equip docent de 1r, equip docent de 2n). 

La comissió pedagògica ha estat convocada en poques ocasions, només en aquelles en les que 

l’equip directiu necessitava escoltar una opinió. 

L’annex 13 recull les reunions fetes realment  al llarg del curs durant l’horari de tarda. 

 

5. Activitats complementàries i extraescolars 

5.1.  Activitats complementàries 

La resta sí que s’han realitzat (a més d’altres proposades al llarg del curs). La valoració de les 

activitats complementàries apareix recollida en la memòria de la coordinadora.  

Malgrat que teníem previst no repetir la sortida de final de curs a Port Aventura, l’hem acabat 

organitzant però només per a 2n i 3r d’ESO. 
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D’altra banda, la principal dificultat a l’hora de gestionar aquestes activitats procedeix de les 

condicions  que ens imposen les entitats bancàries. Tanmateix, les famílies ja es van acostumant al 

procediment fixat per les entitats bancàries i que hem acabant integrant en les nostre normes..  

Le NOFC han posat una mica d’ordre en la gestió econòmica de les sortides deixant molt clar com 

s’han de gestionar les bestretes, que han de ser tan petites com sigui possible. També hem seguit la 

recomanació de la coordinadora en els sentit de reduir la despesa en premis. 

El principal problema quant a la participació de l’alumnat en les activitats proposades el tenim entre 

l’alumnat de BAT, especialment de 2n de BAT. Tal com s’ha explicat en un altre punt d’aquesta 

memòria, no té una solució fàcil, doncs les diferències d’edat generen interessos diferents difícils de 

lligar en propostes comuns. 

 

5.2.  Activitats esportives extraescolars. 

Això ja ha estat tractat en el punt 3.6. 

 

6. Serveis 

6.1.  Cantina 

La cantina ha estat oberta des de les 8h del matí fins les 12.15h, tot i que la utilització a primera 

hora per part de persones alienes al centre ha estat esporàdica. 

L’empresa que gestiona la cantina ha ofert un menú al professorat per a dinar els dimecres, que ens 

ha anat força bé. 

Hem percebut alguns incompliments com ara: 

 La presència d’una sola persona atenent als clients a l’hora del pati durant el 3r trimestre 

(l’acord era que hi hagués sempre dues). 

 L’absència de fruita durant bona part del curs. 

 Una oferta de pastes que no s’ajustava a la varietat promesa (això, sí, de bona qualitat i del 

dia). 

 

La voluntat de l’empresa era prorrogar la concessió un curs més i vam aprofitar per a fer-li arribar 

les nostres propostes de millora. 

La valoració que fa el nostre alumnat d’aquest servei torna a ser molt bona. 

Durant aquest mes de juliol de 2015 ha tornat a sortir a concurs el servei de cantina. 
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6.2.  Biblioteca 

Ha estat oberta cada dia durant el temps d’esbarjo amb un professor de guàrdia. De cara al curs 

vinent tenim previst disposar de full de control per a les persones que fan ús dels ordinadors. 

 

6.3.  Taquilles 

El lloguer de taquilles continua sent un servei que utilitza bàsicament l’alumnat de 1r d’ESO i, en 

menor quantitat, el de 2n d’ESO.  S’han llogat 20 taquilles.  Des d’aquest curs 2014-2015 se 

n’encarrega el conserge. 

 

6.4.  Competicions esportives durant l’esbarjo 

Aquesta qüestió ja ha estat tractada en el punt 3.6. 

 

6.5.  Guarda de bicicletes 

Cinc minuts abans que soni el timbre, el conserge ha continuat obrint la porta metàl·lica que hi ha a 

l’esquerra perquè l’alumnat deixi la bici o el patinet. De cara al curs vinent ens plantegem deixar un 

marge de 10 minuts (5 abans i 5 després de sonar el timbre d’entrada). 

 

7. Ús social del centre 

És un dels objectius del projecte de direcció obrir el centre al poble i afavorir l’ús social de les seves 

instal·lacions, amb les dues condicions que estableix el decret d’autonomia de centres: 1) Contractar 

(i lliurar còpia a la direcció del centre) de la pòlissa de responsabilitat civil per un import mínim de 

150.000€ per víctima i de 1.200.000€ per sinistre. 2) Compensar al centre les despeses de llum. 

Al llarg del curs 2014-2015, han fet ús de les nostres instal·lacions: 

 l’Ajuntament de Cubelles.  Han utilitzat regularment l’aula d’informàtica i les dues aules de 

batxillerat que hi ha al costat de les aules 110 i 111, i esporàdicament l’aula d’informàtica, 

per a la realització de cursos de català i de preparació per a les proves d’accés a cicles 

formatius de grau mitjà i grau superior (en col·laboració amb l’IOC). L’horari ha estat el 

següent: 

 

Activitat Dies de la setmana  Aula Horari 

Preparació accés CFGM De dilluns a divendres  15.30-18.30h 

Preparació accés CFGS  15.30-19.30 

Català per adults   Dilluns i dimecres  18.30-20h 

 

 

 El Club Voleibol Cubelles. Només durant el primer trimestre. Ara fan servir el pavelló nou. 
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 El Club tennis taula Cubelles. Només han utilitzat el gimnàs per als entrenaments i les 

competicions de les diferents categories. Malauradament, no ens consta que hagin pagat les 

despeses generades al llarg del curs. De cara al curs vinent ens replantejarem molt seriosament la 

possibilitat de continuar cedint les nostres instal·lacions a aquest club. 

8. Gestió econòmica 

8.1.  Ingressos 

8.1.1.  Aportacions de les família 

Tal com estava previst, al llarg del curs hem informat reiteradament a les famílies de la necessitat de 

contribuir amb aquestes aportacions. En total, han fet aquesta aportació 354 alumnes per un total de 

8.850€. Un 84% de l’alumnat d’ESO i un 76% de l’alumnat de BAT.  Abans de marxar de vacances 

enviarem un email a les famílies recordant com funcionarà el lliurament de dossier per a aquells 

alumnes que no han fet aquesta aportació per al material. 

 

8.1.2. Ingressos generats per les sortides 

La necessitat de sobredimensionar lleugerament el cost de les sortides per tal d’evitar pèrdues per 

situacions imprevistes fa que regularment es generin uns beneficis que finalment acaben revertint en 

els propis alumnes. La situació de baixa de la secretària del centre fa impossible poder conèixer el 

romanent resultant. 

 

8.1.3. Ingressos generats per un ús social del centre 

Les entitats autoritzades a fer un ús del centre han de pagar regularment les quantitats econòmiques 

acordades (100€/mes en el cas de l’ajuntament i 50€/mes en el cas dels clubs de voleibol i tennis 

taula). A hores d’ara, només el club de tennis taula ha incomplert aquesta obligació. Si la situació 

no canvia, ens veurem forçats a no renovar la concessiu d’aquest ús. 

 

8.2. Despeses 

     8.2.1.   Assignació econòmica als departaments 

Els departaments han ajustat la seva despesa en material a allò que realment necessitaven i han 

demanat pressupostos alternatius quan el cost d’una compra era elevat. 

 

Pel que fa al control de les fotocòpies, no hem anat fent un control de la despesa, tot i que a 

començament de curs vam posar ordre quant a l’assignació de codis. Tenim clar, però, que la 

situació, pel que fa a la despesa,  ha de canviar radicalment amb l’edició  de dossiers i el cobrament 

a les persones que no abonin la quota de material. 
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9. Propostes de millora de cara al cur 2015-2016 

1. Fer públics a través de la web del centre els criteris d’avaluació de les diferents 

matèries. 

2. Publicar a la web del centre els emails del professorat 

3. Aconseguir i gestionar el major nombre possible de correus electrònics de les famílies. 

4. Fer que la informació relativa als motius d’amonestació arribi per email  a les famílies. 

5. Millorar el control de lliurament i recollida de llibres en préstec. 

6. Organitza els sistema de lliurament i recollida de material a l’hora del pati. 

7. Realització de reunions almenys trimestrals amb el consell de delegats 

8. Organitzar activitats pel nostre compte en el marc del Projecte Buchenwald. 

9. Implantar el lliurament i possible cobrament de dossiers des de consergeria. 

10. Finalitzada la matrícula al setembre, recordar les famílies que no hagin pagat el 

material la conveniència de fer-ho. 

11. Fixar responsables d’aula que garanteixin la recollida de llibres de lectura i la neteja de 

l’aula. 

12. Organitzar una estada a un país de parla anglesa i al sud de França. 

13. Avançar determinats qüestionaris de valoració del servei de manera que ens ajudin a 

millorar-lo durant el curs. 

14. Allargar la tercera avaluació fins el 17 de juny. 

15. Establir un pla per a la millora de la expressió escrita. 

16. Fixat optatives d’ampliació d’anglès 

17. Utilitzar els treball escrits generats al llarg del curs per a fer propostes d’excel·lència 

per a la festa de Sant Jordi. 

18. Que hi hagi una rotació entre els grups a l’hora de convocar les sessions d’avaluació i 

d’equip docent. 

19. Establir mecanismes de control de l’alumnat que fa ús dels ordinadors. 

20. Promoure l’ús de les TIC per part del professorat. 
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10.   Annexos 

Annex 1:  Distribució al llarg de la setmana dels 30 minuts de lectura. 

1ESOA A103    

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
Mariana    

ANG1 

Margarita   

EF1 

Neus/Mariana  

NAT1/ANG1 

Pilar C.    

MAT1    

Marta B.    

SOC1 

2 
Pilar G.    

MUS1 

Mariana/J. Luís  

ANG1/TEC1 

Xavi.    

CAST1    

Magda.   

 CAT1   

Pilar C.    

TUT 

3 
Marta B.    

SOC1 

Neus/J.Luís 

NAT1/TEC1 

Margarida    

EF1 

Neus N.    

NAT1 

Magda.    

CAT1    

4 
  

OPT1   

Pilar C.   

A103  

MAT1    

Marta B.    

A103  

SOC1 

Mariana    

A103  

ALT1 

Xavi.    

A103  

CAST1    

5 

Neus N.    

A103  

NA1 

Xavi.    

A103  

CAST1   

OPT1    

Pilar G.    

A219  

MUS1 

Mariana    

A103  

ALT1 

6 
Pilar C.    

MAT1   

Magda.   

CAT1    

  Pilar G.    

MUS1 

Mariana    

ANG1 

 Juan Luís  

 TEC1 

 

1ESOB   A104  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
Pilar G.   

MUS1 

Magda.    

TUT    

Isabel    

ALT1 

Magda.    

CAT1    

Isabel S.    

TEC1 

2 
Marta B.   

SOC1 

Aurora    

ANG1 

Carme V.    

MAT1    

Xavi    

CAST1    

Margarita    

EF1 

3 
Aurora/Isabel  ANG1/TEC1 

A119/A218 

Lluïsa/Isabel S.   

NAT1/TEC1 

A215/A203 

Marta B.    

A104  

SOC1 

Isabel   

 A104  

ALT1 

Xavi.    

A104  

CAST1    

4 OPT1    

Magda   

A104  

CAT1    

Aurora    

A104  

ANG1 

Pilar G.    

A219  

MUS1 

Carme V.    

A104  

MAT1    

5 
Margarita    

EF1 

Carme V.    

MAT1    
 OPT1    

Lluïsa/Aurora 

NAT1/ANG1 

Lluïsa    

NAT1 

6 
Magda.    

CAT1    

Xavi.    

CAST1    

Lluïsa    

NAT1 

Marta B.    

SOC1 

Pilar G.    

MUS1 

 

1ESOC   A106  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
Aurora/Jaume C.   

ALT1/RELI1 

Lluís    

NAT1 

Isabel S.    

TEC1 

Xavi.    

CAST1    

Aurora/Lluís  

ANG1/NAT1  

2 
Margarida   

EF1 

Isabel S. /Lluís  

TEC1/NAT1 

Magda.    

CAT1   

Carme V..   

MAT1    

Carme V. 

TUT 

3 

Pilar G.    

A219  

MUS1 

Marta B.    

A106  

SOC1 

Aurora/Jaume C.   

A106  

ALT1/RELI1 

Margarida    

GIMNAS  

EF1 

Carme V..    

A106  

MAT1    

4 OPT1    

Xavi.    

A106  

CAST1   

Pilar G.    

A219  

MUS1 

Aurora    

A106  

ANG1 

Magda.    

A106  

CAT1    

5 
Aurora/Isabel S. 

ANG1/TEC1 

Magda.    

CAT1    
OPT1    

Marta B.    

SOC1 

Pilar G.    

MUS1 

6 
Xavi.    

CAST1    

Carme V.    

MAT1    

Aurora    

ANG1 

SOC4    

NAT1 

Marta B.   

SOC1 
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1ESOR 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1    

ESTHER 

CAST1 

110 

 

2   

PILAR C. 

MAT1 

A110 

Lluís 

CAT1 

A110 

 

3     

Lluís 

CAT1 

A110 

4  

ESTHER 

CAST1 

A111 

  

PILAR C. 

MAT1 

A110 

5  

PILAR C. 

MAT1 

A110 

   

6 

ESTHER 

CAST1 

A110 

Lluís 

CAT1 

A110 
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2ESOA  A107  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
Cristina   A107  

CAT2   

Montse G./Carles  

NAT2/TEC2 

  

OPT2    

Ester    

VP2 

Isabel  A. 

ANG2 

2 
Carmina.   A107  

MAT2   

Isabel A.   

A107  

ANG2 

Montse G.   A107  

NAT2 

Cristina 

  A107  

CAT2    

Lluís 

A107 

SOC2 

3 

Maria.    

A107  

CAST2    

Carmina.   A107  

MAT2    

Manu.    

A107  

MAT2    

Lluís   

 A107  

SOC2 

Antonio   GIMNAS  

EF2 

4 
Carles   A107  

TEC2 

Lluís    

A107  

SOC2 

Antonio   GIMNAS  

EF2 

Maria.    

A107  

CAST2    

Isabel   A. 

A107  

ALT2 

5 
Montse G.   A107  

NAT2 

Cristina   A107  

CAT2    

Ester    

A107  

VP2 

Carmina.   A107  

MAT2    
  OPT2   

6 

Isabel A. 

   A205  

TUT 

Ester    

A204 

VP2 

Isabel A./Carles   

ANG2/TEC2    

Montse G./Isabel   A214  

NAT2  

Maria.    

A107  

CAST2    

 

2ESOB   A109  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 

Maria.    

A109  

CAST2    

Isabel A.   

A109  

ALT2 

OPT2    
Montse G. /Carles   

NAT2/TEC2 

Antonio    

GIMNAS  

EF2 

2 

Cristina    

A109  

CAT2    

Ester    

A204  

VP2 

Ester    

A204  

VP2 

Maria.    

A109  

CAST2    

Isabel    

A109  

ANG2 

3 

Carmina.    

A109  

MAT2    

Cristina    

A109  

CAT2   

Carme V.   

A109  

MAT2   

Sílvia    

A109  

SOC2 

Ester    

A204  

VP2 

4 

Sílvia    

A109  

SOC2 

Montse G./Isabel A.  

NAT2/ANG2   

Carles    

A109  

TEC2 

Carmina.   

 A109  

MAT2   

Montse G.    

A109  

NAT2 

5 
Isabel A. / Carles    

ANG2/TEC2 

Maria.    

A109  

CAST2    

Isabel    

A109  

ANG2 

Cristina  

A109  

CAT2    

  

OPT2    

6 

Antonio    

GIMNAS  

EF2 

Sílvia    

A109  

SOC2 

Montse G.    

A109  

NAT2 

Ester    

A109  

TUT 

Carmina.    

A109  

MAT2    

 

2ESOC   A115  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
Carmina.   

MAT2    

Marta B.    

SOC2 
 OPT2    

Isabel    

ANG2 

Carles    

TEC2 

2 

Maria    

A115  

CAST2    

Montse G.   

A115  

NAT2 

Isabel    

A115  

ANG2 

Carmina.    

A115  

MAT2    

Juan Luís  

A115  

VP2 

3 

CAT3.    

A115  

CAT2    

Maria. 

   A115  

CAST2   

Carmina.   

 A115  

MAT2    

José Luís    

A115  

VP2 

Montse G./Isabel A.    

NAT2/ANG2    

4 

Antonio    

GIMNAS  

EF2 

José Luís  

  A115  

VP2 

Isabel A./Jaume C.   

ALT2/RELI2  

Cristina  

 A115  

CAT2    

Marta B.    

A115  

SOC2 

5 

Carmina    

A115  

TUT 

Carmina. 

   A115  

MAT2    

Montse G./Carles 

NAT2/TEC2 

Maria.    

A115  

CAST2    

OPT2    

6 
Montse G.   A115  

NAT2 

Isabel A./Carles 

   ANG2/TEC2 

Marta B.    

A115  

SOC2 

Antonio    

GIMNAS  

EF2 

Cristina    

A115  

CAT2    
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2ESOR   Grup d'intrumentals de reforç de 2ESO  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
Esther O.   A111  

CAST2    
        

2 

Magda.    

A110 

CAT2    

    

Esther O.    

A111  

CAST2    

  

3 

Pilar C.    

A110 

MAT2    

Magda.    

A110  

CAT2    

Pilar C.   BIBLIO  

MAT2    
    

4       

Pilar C.    

A110  

MAT2   3) 

  

5   
Esther O.   A111 

CAST2    
  

Magda.    

A111  

CAT2    

  

6         

Pilar C.    

A110 

MAT2    
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3ESOA   A116 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
Margarida    

EF3 

TEC3/ANG3 

Isabel S./Mariana 

Carme V.    

MAT3    

Maria.    

CAST3    
OPT3    

2 

Mariana   

A116  

ANG3 

Jaume G. 

A116  

CAT3    

 

TEC3/NAT3 

Isabel S./Lalo 

CIUT 

VISUAL I P. 

MÚSICA 

Sonia    

A116  

SOC3 

3 

Lalo    

A116  

NAT3 

 

OPT3    

Maria    

A116  

TUT    

Carme V.    

A116  

MAT3    

CIUT 

VISUAL I P. 

MÚSICA 

4 

CAT2.    

A116  

CAT3    

Maria.    

A116  

CAST3    

Margarita    

PATI  

EF3 

Sonia    

A116  

SOC3 

Isabel S. 

A116  

TEC3  

5 

Maria    

A116  

CAST3    

CIUT 

VISUAL I P. 

MÚSICA 

Mariana    

A116  

ANG3 

Lalo    

A116  

NAT3 

Carme V.    

A116  

MAT3    

6 

Montse F.    

A116  

ALT3 

Lalo    

A116  

NAT3 

Sonia    

A116  

SOC3 

Jaume G.  

A116  

CAT3    

ANG3/NAT3 

 

3ESOB  A117  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 

Sonia    

A117  

SOC3 

Neus N.    

A117  

NAT3 

Jaume G.    

A117  

CAT3    

Carme V.   A117  

MAT3    
OPT3    

2 
Montse F./Jaume C.  

ALT3/RELI3 

Maria.    

A117  

CAST3   

Mariana    

A117  

ANG3 

MÚSICA 

CIUT 

VISUAL I P. 

Neus N.    

A117  

NAT3 

3 
Neus N.   A117  

NAT3 

 

OPT3    

Mariana    

A117  

TUT 

Jaume G.    

A117  

CAT3    

MÚSICA 

CIUT 

VISUAL I P. 

4 

Maria.    

A117  

CAST3   

Carme V.    

A117  

MAT3    

Mariana / Isabel S. 

ANG 3/TEC3 

Isabel S.   

A117  

TEC3 

Margarida   

GIMNAS  

EF3 

5 
Carme V.   A117  

MAT3    

MÚSICA 

CIUT 

VISUAL I P. 

Margarida    

GIMNAS  

EF3 

Sonia    

A117  

SOC3 

Jaume G. 

A117  

CAT3    

6 
Neus N./Mariana  

NAT3/ANG3 

Mariana    

A117  

ANG3 

Neus N./Isabel S.   

NAT3/TEC3 

Maria.    

A117  

CAST3    

Sonia    

A117  

SOC3  

 

3ESOC   A120  

 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 

Isabel S.  

 A120  

TEC3 

Lluïsa   

 A120  

NAT3 

Maria    

A120  

CAST3    

Jaume G.   

A120  

CAT3    

 

OPT3    

2 

Sonia    

A120  

SOC3 

Noemi.   

 A120  

MAT3    

Margarida   GIMNAS  

EF3 

VISUAL P  

MÚSICA 

CIUT 

Isabel S. /Mariana  

TEC3/ANG3  

3 Lluïsa/Mariana   NAT3/ANG3 
 

OPT3    

Lluïsa / Isabel S.  

NAT3/TEC3 

Maria.    

A120  

CAST3    

VISUAL P  

MÚSICA 

CIUT 

4 

Noemi.    

A120  

MAT3    

Jaume G.  

A120  

CAT3    

Sonia    

A120  

SOC3 

Margarita   GIMNAS  

EF3 

Lluïsa    

A120  

NAT3 

5 

Jaume G.    

A120  

CAT3    

VISUAL P MÚSICA 

CIUT 

Isabel S.    

A120  

TUT 

Mariana    

A120  

ANG3 

Maria.    

A120  

CAST3    

6 

Lluïsa   

 A120  

NAT3 

 Sonia 

 A120  

SOC3 

Mariana    

A120  

ANG3 

Noemi.    

A120  

MAT3    

Montse F.    

A120  

ALT3 
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3ESOR   Grup d'intrumentals de reforç de 3ESO  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1     
Pilar C.   A111  

CAST3    

Cristina 

A111  

CAT3    

  

2   
Pilar C.   A111  

MAT3    
      

3       
Pilar C.   A111  

CAST3    
  

4 

Pilar C.    

A111  

MAT3    

Cristina 

  A206  

CAT3    

      

5 

Cristina   

A111  

CAT3    

      

Pilar C.    

A111  

CAST3    

6       
Pilar C.   A111  

MAT3    
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4ESOA   A121 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 

Jaume G.   

A121  

CAT4    

OPT41   
 

OPT43    

Margarita    

GIMNAS  

EF4 

Xavi.    

A121  

CAST4    

2 

Xavi.    

A121  

CAST4    

Xavi    

A121  

TUT 

Elisenda.    

A121  

ANG4    

OPT42    OPT43    

3 

Noemi.    

A121  

MAT4    

Noemi.   

A121  

MAT4    

Jaume G. 

A121  

CAT4    

OPT43    

Elisenda.    

A121  

ANG4    

4 

Elisenda.    

A121  

ALT4    

Margarita    

GIMNAS  

EF4 

Xavi.    

A121  

CAST4    

Noemi.    

A121  

MAT4    

Santi    

A121  

ETICA4 

5 OPT41    

Sílvia    

A121  

SOC4 

Noemi.    

A121  

MAT4    

Jaume G.   

A121  

CAT4    

Sílvia    

A121  

SOC4 

6 

Elisenda.    

A121  

ANG4    

OPT42    OPT41    

Sílvia    

A121  

SOC4 

OPT42    

 

4ESOB   A122  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 

Xavi.   

A122  

CAST4    

 

OPT41    

 

OPT43    

Sílvia    

A122  

SOC4 

Elisenda.    

A122  

ANG4    

2 
Elisenda.   A122  

ANG4   4) 

Margarita   GIMNAS  

EF4 

Manu.    

A122  

MAT4    

 

OPT42    

 

OPT43    

3 
Jaume G.   A122  

CAT4    

Jaume G. 

A122  

CAT4    

Xavi.    

A122  

CAST4    

 

OPT43    

Manu.    

A122  

MAT4    

4 

Margarita    

PATI  

EF4 

Sílvia    

A122  

SOC4 

Elisenda.   A122  

ANG4    

Manu.    

A122  

MAT4    

Sílvia    

A122  

SOC4 

5 OPT41   

Margarita    

A122  

TUT 

Jaume G.   

A122  

CAT4    

Xavi.    

A122  

CAST4    

Santi    

A122  

ETICA4 

6 

Manu.    

A122  

MAT4    

OPT42     OPT41  
Elisenda   A122  

ALT4 

 

OPT42    

 

4ESOR   Grup d'intrumentals de reforç de 4ESO  

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
Elisenda.    

ANG4    
      

Manu   

MAT4    

2 

Manu.    

A111  

MAT4    

  

Cristina 

A111  

CAT4    

    

3 

Xavi.    

A111  

CAST4    

Xavi.    

A111  

CAST4    

Elisenda   

A119  

ANG4    

  

Cristina 

A111  

CAT4    

4     

Manu.    

A111  

MAT4    

Carme V.    

A111  

MAT4    

  

5     

Xavi   

A111  

CAST4    

Elisenda  

A119  

ANG4    

  

6 

Cristina 

A111  

CAT4    
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Annex 2:  Llibres adquirits per a les biblioteques d’aula. 

 

Comanda de llibres Institut Cubelles. Llibreria DECO. Condicions: 

1. Les caselles en negreta indiquen que el llibre ha de ser preferentment en català.  La resta en 

castellà. Tanmateix, no és imprescindible que sigui així. 

2. Les edicions, sempre que sigui possible de butxaca (tapa tova). 

3. Un 10% de descompte. 

 

Exemplars Títol 

1 Baró, Santi ,     El noi que tenia mil anys 

3 Boyne, John,    El noi del pijama de ratlles 

1 Coll, Pep,          L'abominable Crim de L'Alsina Graells 

2 Espinosa, Albert,     El món groc 

 

2                                 Tot el que podríem haver estat tu i jo… 

2                                Si tu em dius vine, ho deixo tot 

2                                Brúixoles que busquen somriures 

5 No hi ha petons per a fantasmes 

2 Ángel Burgas      Noel et busca 

2  John Green     No està escrit  a les estrelles 

 

8 John Green    Bajo la misma estrella 

 

4   Carles Batlle     ¡Buenos días princesa!" 

 

4  Blue Jeans   No sonrías que me enamoro  

4  Sònia Fernàndez-Vidal     "Quantic love" 

 

1 Jordi Sierra i Fabra      El fantasma de la biblioteca 

 

1                                        97 maneres de dir t'estimo 

1                                        El asesinato de la profesora de lengua 

1                                        El cas del quadre desaparegut 

1                                        Kafka i la nina que se'n va anar de viatge 

1                                        L'estel del matí 

1                                        La modelo Descalza 

1                                        Noche de viernes 

http://aladi.diba.cat/record=b1678847~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1704688~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1671015~S171*cat
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/6862
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/6764
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/4454
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/14625
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/4082
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/6947
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/7008
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/7015
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1                                        Tres (historias de terror) 

1                                        El fabuloso mundo de las letras 

 

1                                        Allà on sigui el meu cor 

1                                        Set dies de juliol 

1                                        Els homes de les cadires 

1                                        El asesinato del professor de música 

1                                        L'estrany 

1                                        Las chicas de Alambre 

1                                        Només tu... 

1                                        Trucant a les portes del cel 

1                                        El somriure del diable 

1                                        La canción de Mani Blay 

1                                        La pell de la memòria 

1                                        Història d'un segon 

1                                        L'empremta del silenci 

1 Richard Castle                Calor helado 

1                                          Hola de calor 

1                                          Calor desnudo 

15 Ángel Burgas                   El anticlub 

  

 

  

http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/12733
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/7318
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/8475
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/6250
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/7779
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/12082
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/5913
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/12199
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/6072
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/6946
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/3704
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/13204
http://boli.quellegeixes.cat/llibres/fitxa/4809
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Comanda de llibres Institut Cubelles. Llibreria LANIGÓ. Condicions: 

1. Les caselles en negreta indiquen que el llibre ha de ser preferentment en català.  La resta en 

castellà. Tanmateix, no és imprescindible que sigui així. 

2. Les edicions, sempre que sigui possible de butxaca (tapa tova). 

3. Un 10% de descompte. 

 

Exemplars Títol 

1 Pujado, Miquel, L'okupa de cervells 

1 Riordan, Rick, La pirámide roja 

1 Almudena Grandes      Las tres bodas de Manolita 

1 El gran Wyoming         No estamos locos 

1 Jonas Jonasson         El abuelo que saltó por la ventana y se largó 

1 Jonas Jonasson         La analfabeta que era un genio de los números 

1 Roberto Saviano       Gomorra 

1 Andradas, carlos,       Póngame un kilo de matemáticas 

     

1 Blanco Laserna, David,      Las aventuras del joven Eisntein  

 

1 Viana, Mercè,           La desaparació de l'u  

1 Ricard Torquemada, Fórmula Barça 

1 Piqué, Gerard, Viatge d'anada i tornada 

1 Canut, Lluís, Els secrets del Barça 

1 Valls, Joan, Històries sense futbol : La cara humana dels grans jugadors 

2 Jean Marie Auel       , El clan del oso cavernario 

2                               El valle de los caballos 

2                              Los cazadores de mamuts 

1 Padró, Santi i Xavier Garasa,         Paraula de Pep 

1 Davis, Lindsey,               La plata de Britania 

1 Benmalek, Anouar,    La esclava 

1 Waltari, Mika,      Sinuhé el egipcio 

1 Cook, Robin,   Toxina 

1 Enzesberger, Hans Magnus,   El dimoni dels nombres 

2 Falcones, Idelfonso,                    La mano de Fátima 

http://www.edicions62.cat/ca/llibre/viatge-d-anada-i-tornada_11833.html
http://www.columnaedicions.cat/ca/llibre/els-secrets-del-barca_11898.html
http://www.llibres.cat/Producto/331960/histories-sense-futbol-la-cara-humana-dels-grans-jugadors
http://es.wikipedia.org/wiki/El_clan_del_oso_cavernario
http://es.wikipedia.org/wiki/El_valle_de_los_caballos
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_cazadores_de_mamuts
http://www.arallibres.cat/cont/cataleg/cataleg_araLlibres_fitxa_cat.php?idField=322&table=catalogo
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2                                                     La catedral del mar 

1 MJ Rosselló, RJ Pallás    Comer bien para vivir mejor 

8 MR Nogué                   La noia del descapotable 

1 John Geen   Bajo la misma estrella 

2 Zusak, Markus, La ladrona de libros 

2   Federico Moccia                    Tres metros sobre el cielo 

2                                                   Tengo ganas de ti 

2                                                  Perdona si te llamo amor 

2                                                  Carolina se enamora 

2                                                  Perdona pero quiero casarme contigo 

2                                                  Esta noche dime que me quieres 

2                                                  Ese instante de felicidad 

2                                                 Tú, simplemente tú 

1 Laura Gallego                        Dos velas para el diablo 

 

1 Gemme Lienas                        El diari vermell de la Carlota 

20 MARK HADDON                    El curios incident del gos a mitjanit 

  

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_metros_sobre_el_cielo_%28libro%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tengo_ganas_de_ti
http://es.wikipedia.org/wiki/Perdona_si_te_llamo_amor
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Annex 3: Valoració dels 30 minuts de lectura per part de l’alumnat d’ESO. 

 

Resultats de l’enquesta  sobre la iniciativa dels 30 minuts de lectura silenciosa a l’aula 

contestada per l’alumnat d’ESO la setmana del 13 al 17 d’abril 

 

a) Pel que fa a les puntuacions 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO GLOBAL 

Nois 8 8 7 9 8 

Noies 8 9 9 9 8 

GLOBAL 8 9 8 9 8 

Taula 1: Mediana de les puntuacions atorgades a la iniciativa dels 30 minuts de lectura diària 

silenciosa a l’aula, per nivell, per sexe i global. 

 

 La valoració que fa l’alumnat és força positiva (8 sobre 10). 

 La valoració que fan les noies és superior a la que fan els nois. 

 Només suspenen l’experiència un 5% de l’alumnat, tots nois:  la meitat de 1r d’ESO i 

l’altra meitat de 3r d’ESO. 

 Les noies que pitjor valoren l’experiència són les de 1r d’ESO. 

 Els nois que pitjor valoren l’experiència són els de 3r d’ESO. 

 

b) Pel que fa a les opinions expressades  

 1 ESO  2 ESO  3 ESO 4 ESO GLOBAL 

Llibres més interessants 24 15 31 18 21 

Més temps de lectura 11 13 21 9 14 

Poder triar l’idioma 0 13 5 15 8 

Silenci  18 2 2 0 7 

Taula 2: Suggeriments més freqüents expressats per l’alumnat i tant per cent que representa 

respecte de l’alumnat enquestat.  

 

 Davant d’una pregunta oberta ( Ens pots fer algun suggeriment per a millorar aquesta 

iniciativa?), la gran majoria dels suggeriments  es concentren en dues recomanacions: 

La varietat i l’interès dels llibres que tenen a la seva disposició i l’augment del temps de 

lectura. 

 La puntuació mediana que atorguen a la iniciativa les persones que reclamen llibres més 

interessants és la mateixa que atorga el conjunt de l’alumnat (8 sobre 10). En el cas de 

l’alumnat de 1r d’ESO és fins i tot superior (9 sobre 10).  



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Memòria de l’Institut Cubelles 

Curs 2014-2015 
 

 

48 
 

 L’alumnat accepta majoritàriament que NO es pugui triar l’idioma de lectura. 

 La manca de silenci durant la lectura és una queixa que es concentra a 1r d’ESO i 

assoleix valors importants.  

 Les queixes per l’incompliment per part del professorat de l’horari acordat (no llegeixen, 

ho fan en una hora que no toca, etc.) es concentren a 1r d’ESO. 

 Alguns suggeriments puntuals, però interessants: Crear un club de lectura, poder agafar 

llibres de la biblioteca, llegir abans del pati (es perd molt de temps quan és després del 

pati). 
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Annex 4: Els hàbits de lectura de l’alumnat d’ESO de l’Institut Cubelles  

 

D’acord amb les respostes donades pel nostre alumnat a l’esmentada enquesta, tenim la següent 

distribució de lectors freqüents i de no lectors de llibres (en tant per cent): 

2013-2014 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO TOTAL  

Lectors 

freqüents 

55.5 29.4 45.0 39.3 43.6 Nois 

69.4 63.9 77.8 25.0 61.7 Noies 

No lectors 20.0 32.3 45.0 35.7 31.0 Nois 

16.7 11.1 7.4 30.0 15.0 Noies 

Taula 1: Percentatges de lectors freqüents i de no lectors classificats per nivells i per sexes. 

  

  
 

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO GLOBAL 

Lectors 

freqüents 

 

61.7 

 

47.1 

 

63.8 

 

33.3 

 

52.4 

No 

lectors 

 

19.7 

 

21.4 

 

23.4 

 

33.3 

 

23.2 

Taula 2: Percentatges de lectors freqüents i de no lectors classificats per nivells 

 

2014-2015 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO TOTAL  

Lectors 

freqüents 

56.1 62.8 21.2 25.0 44.7 Nois 

77.5 66.7 51.5 62.1 65.1 Noies 

No lectors 24.4 20.9 45.4 50.0 32.7 Nois 

2.5 16.7 15.1 10.4 10.6 Noies 

Taula 1: Percentatges de lectors freqüents i de no lectors classificats per nivells i per sexes. 

  

  
 

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO GLOBAL 

Lectors 

freqüents 

 

66.7 

 

64.4 

 

36.4 

 

45.3 

 

54.6 

No 

lectors 

 

13.6 

 

19.2 

 

30.3 

 

28.3 

 

22.0 

Taula 2: Percentatges de lectors freqüents i de no lectors classificats per nivells 
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Annex 5: Memòria del projecte de mediació. 

 

Coordinadora: Pilar Cebrián  

Curs 2014-2015 

Els inicis.  

La iniciativa d’implantar el servei de mediació escolar, va partir de la direcció del centre,  

inscrit en el marc del projecte de convivència de centre. 

 

Es va dissenyar seguint el procés que s’indica a continuació : 

 Informació del servei de mediació al claustre (al mes d’octubre). 

 Formació d’un equip de mediadors i mediadores ( al llarg del primer trimestre). 

  - Professorat voluntari amb formació en resolució de conflictes. 

               - Alumnat voluntari format mitjançant la realització de l’optativa de mediació. 

 Divulgació del servei (al tornar de les vacances de Nadal). 

 Implantació del servei i actuació (última setmana de gener). 

 

 

La formació: L’optativa de Mediació 

Després de valorar les diferents possibilitats de formar un grup d’ alumnes mediadors-es, la 

que es va  considerar més viable, va ser la realització d’una optativa.  

 

Es va  començar oferint l’optativa de mediació a  un grup de 22 alumnes de tercer de l’ 

ESO. Alguns d’aquests alumnes havien triat voluntàriament l’optativa, altres eren alumnes 

que manifestaven problemes de conducta (Alex Birladeanu, Adrià Cuevas, Pedro Fuerte, 

Carlos Román, Laura Sopesens). L’optativa tenia un doble objectiu, formar els futurs 

mediadors i mediadores del servei i millorar les habilitats socials de l’alumnat (escolta 

activa, empatia, capacitat de diàleg i assertivitat). 

 

Mitjançant aquesta optativa es va ensenyar a : 

- Afrontar els conflictes que es donen en l’entorn escolar, de forma dialogada. 

- Saber posar-se en la pell d’un altre. 

- Entendre  la importància del comportament  assertiu per prevenir conflictes. 

- Actuar com a  mediadors i mediadores davant d’ un conflicte. 

- Adoptar estratègies i habilitats relacionar-se adequadament i per ajudar als altres.  

 

S’han intentat realitzar activitats motivadores, pràctiques i basades en l’experiència: 

dinàmiques de grup, murals, cinefòrums, anàlisi de conflictes, Role-playing, realització de 

curtmetratges, etc. 

 

Al principi, l’alumnat es va mostrar escèptic del poder de la paraula per resoldre situacions 

conflictives, però mica en mica, el grup es va mostrar receptiu, van començar a participar 

activament i   van col·laborar en la divulgació i formació del servei. 

 

A finals de gener, van donar per finalitzada la formació com a mediadors i mediadores i 

van continuar l’optativa realitzant diferents activitats i dinàmiques amb la finalitat de 
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reforçar els conceptes adquirits.  

 

Personalment la realització d’aquesta optativa m’ha resultat molt gratificant i la valoració 

que faig és positiva. Estic convençuda de que l’alumnat ha aprés una forma diferent d’ 

afrontar els conflictes i de relacionar-se amb els altres, ara estarà en les seves mans 

incorporar aquest aprenentatge a les seves experiències vitals. 

 

 

 

La divulgació del servei de mediació  

 

L’alumnat de l’optativa de mediació es va encarregar de realitzar la divulgació. Van 

passar dos alumnes  per cadascuna de les classes i van explicar en què consistia el nou 

servei i el seu funcionament.  

Es va elaborar una presentació Power Point que donava suport a l’explicació i es va 

realitzar un tríptic. 

Tothom es va implicar, es van mostrar mot participatius. 

 

 

L’equip de mediadors i mediadores  

 

L’equip de mediadors i mediadores del servei  és va formar demanant la col·laboració 

voluntària del  professorat amb formació en resolució de conflictes i de l’alumnat que 

estava realitzant l’optativa de mediació. 

En el moment actual el servei de mediació està format per: catorze alumnes i onze 

professors-es 

 

Alumnat:                                  Professorat: 

- Minerva Baltanás                  - Lalo Abad 

- Mireia Camacho                   - Jaume Codina                                                                

- María Chaves                        - Pilar García                                 

- Ona Corberó                         - Montse Gómez 

- Adrián Cuevas                      - Maria Millán 

- Lisard  Cuevas                      - Esther Oliver 

- Carla López                           - Lluïsa Rodríguez                                       

- Montse Márquez                   - Isabel Soler      

- Carlos Moreno                      - Mariana Vaello  

- Alex Mulet                            - Carme Vidal           

- Brisa Ramúa                          - Pilar Cebrián                      

- Ariadna Torres  

- Guillem Rocha  

- Carlos Román 

 

Donat que l’equip és molt nombrós no tots els mediadors i mediadores  han intervingut al 

llarg del curs, les característiques personals, la disponibilitat horària i l’actuació imparcial, 

han estat els factors més importants a l’hora de demanar l’actuació d’aquests. 
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L’actuació del servei de mediació  

 

La intervenció del servei de mediació s’ha demanat per diferents camins: 

- A petició  de l’alumne implicat, mitjançant el full de demanda posat a la bústia/ 

demanda verbal. 

- A petició del tutor-a/ professor-a davant de l’observació d’un conflicte. 

- A petició de la direcció del centre. 

 

L’alumnat que més ha utilitzat el servei de mediació, al llarg del curs,  és de primer cicle de 

l’ ESO. Si bé, el fet de que els  mediadors-es siguin de 3r ha dificultat que  l’alumnat 

d’aquest nivell utilitzí el servei. 
 

Molts dels alumnes i de les alumnes, quan han demanat mediació, ens estaven 

demanant,  més aviat, l’ ajuda davant de l’assetjament d’un grup, que pròpiament una 

mediació. 
En la majoria dels casos, els  usuaris i usuàries han trobat en el servei de mediació, un 

mecanisme per poder explicar a algú, el que els estava succeint i han pogut trobar el suport 

d’un professor i d’un company. La seva situació personal ha millorat. 

 

S’ha obert un registre amb les actuacions realitzades durant el curs, en el qual s’ha evitat 

donar detalls de caire personal, per tal de respectar la confidencialitat de les  mediacions. 

 

Activitats de tutoria: 

 

Al llarg del curs, s’han proposat algunes activitats relacionades amb la resolució dialogada dels 

conflictes i la difusió de la cultura de la Pau, per realitzar-les  a l’hora de tutoria. 

Seria convenient continuar treballant en aquesta línia l’any vinent, ja que convé recordar la 

necessitat d’afrontar els conflictes de forma adequada. 

 

 

Algunes dificultats: 

 

La principal dificultat amb la que ens hem trobat a l’hora de actuar com a servei, és el 

moment en el que es realitzava la mediació: 

              - L’hora del pati. 

              - Les hores d’optativa. 

 

Realitzar una mediació a l’hora del pati resulta en moltes ocasions  insuficient, de vegades 

el tema s’allarga i és complicat posar fi davant de temes delicats. D’altra banda, l’hora del 

pati, és un temps que permet a l’alumne desconnectar de les classes, i fer la mediació 

representa un esforç afegit. 

 

Realitzar la mediació en les hores en les que es realitzava l’optativa ha implicat que el 

professorat  mediador no sempre ha tingut aquesta disponibilitat horària. 

 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Memòria de l’Institut Cubelles 

Curs 2014-2015 
 

 

53 
 

En ocasions s’han trobat dificultats per trobar alumnes mediadors- es, per por a possibles 

represàlies per part d’alguns alumnes. En aquestes situacions hem respectat la seva decisió 

de no mediar. 

 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

 

Seria  convenient: 

 

- Mantenir i consolidar l’equip de mediació el curs  vinent, si bé caldrà  respectar la decisió 

personal de cadascú. 

- Establir un horari de mediació més adequat. 

- Continuar realitzant l’optativa de mediació a 3r, com a futura cantera de l’equip de 

mediadors. 

- Programar algunes activitats en el PAT per treballar i divulgar la resolució positiva dels 

conflictes. 
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Annex 6: Resultats de les enquestes de satisfacció (alumnat, famílies i professorat). 

 

ENQUESTA A L’ALUMNAT. CURS 2014-2015 

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 7 7 7 7 7 

2 Els recursos informàtics i audiovisuals. 6 5 7 6 4.5 7 

3 La manera d’ensenyar del professorat.  7 6 7 7 7 7 

4 L’objectivitat del professorat a l’hora 

d’avaluar-te. 
7 7 7 7 6 7 

5  L’ambient de treball a l’aula. 6 5 6 6 7 7 

6 La relació amb els teus companys i 

companyes de classe.  
9 9 8 9 8.5 8 

7 La relació entre el professorat i 

l’alumnat.  
7 5 7 7 8 8 

8 El clima de convivència en el conjunt 

del centre. 
7 7 7 7 7 7 

9 Les activitats culturals organitzades al 

llarg del curs: Nadal, carnaval, S. Jordi... 
7 9 8 8 7 6 

10 La netedat general del centre (pati, 

aules, etc.) 
5 4 6 6 5 7 

11 El servei de cantina. 9 9 10 8 7 8 

12 La biblioteca del centre. 7 7 8 7 6 7 

13 L’ús de l’equipament informàtic durant 

les classes. 
6 6 6 6 5 7 

14 L‘interès de la persona tutora  per 

solucionar els vostres problemes. 
7 5 7 8 7 7 
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Pregunta GLOBAL 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Bat 

15 El grau d’identificació amb el centre: 

t’agrada, el sents com a teu, etc. 
7 7 8 7 7 7 

16 El teu esforç i dedicació pel que fa a 

l’estudi. 
7 7 7 7 7 7 

17 Coneixes de l’existència d’un servei de 

mediació al centre? Percentatge 

d’alumnes que responen que sí. 

81.2      

 

Participants 309 77 78 48 53 53 
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ENQUESTA A LES FAMÍLIES. CURS 2014-2015 

RESULTATS GLOBALS (mediana) 

 

Pregunta GLOBAL 

1 La satisfacció general amb el centre. 7 

2 La manera com es resolen els conflictes. 7 

3 
La informació rebuda per part del centre (a través de 

xerrades en grup, la web del centre, etc.) 
7 

4 
La percepció que creu vostè que té del centre la gent 

de Cubelles 
6 

5 
La informació que té a la seva disposició a través de 

la nostra web. 
7 

6 

Les possibilitats de comunicació amb el centre (amb 

el professorat, amb les persones tutores, amb 

l’equip directiu). 

8 

7 

El seguiment i l’interès de la persona tutora  per 

solucionar els problemes individuals i col•lectius de 

la classe. 

7 

8 L’atenció rebuda per part de consergeria 8 

9 
L’atenció rebuda per part de l’administrativa del 

centre. 
8 

10 L’atenció rebuda per part de l’equip directiu. 8 

 

Participants 82 
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ENQUESTA AL PROFESSORAT. CURS 2014-2015 

RESULTATS (mediana) 

Pregunta GLOBAL 

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 
7 

5 El treball i la implicació de l’equip directiu. 8 

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

7 
La possibilitat de participar en aquells aspectes que t’afecten com a 

membre del claustre 
8 

8 
La possibilitat de compartir i d’accedir a la informació que 

consideres rellevant. 
8 

9 La relació amb l’alumnat 8 

10 La col·laboració i suport que reps de les famílies 7 

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 10 

14 Els recursos TIC i les possibilitats d’utilització 7 

15 La utilització que fas a classe  dels recursos TIC 7 

16 Grau de satisfacció general amb el centre 8 

 

Participants 25 
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Annex 7: Memòries dels caps de departament. 

 

Nom i cognoms del cap o de la cap: Jaume Gibert Camí 

Departament: Llengua catalana i literatura 

Nombre d’actes del departament des de l'1de setembre fins el 19 de juny: 15 

 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

 Creació de les programacions didàctiques. 

 Participació al Picalletres 

 Xerrada de Santi Baró al centre 

 Plantejament d’una llista de lectures recomanades per cursos. El Departament prescriu les 

lectures del 1r i 2n trimestre i els alumnes trien el tercer.  

 Canvi dels criteris d’avaluació de cara al curs 2015-16 

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

 Treballar amb els llibres d’editorial Casals. El canvi va ser proposat per l’anterior departament 

tot i que el curs vinent hi ha canvis legals que afecten 1r , 3r d’ESO i 1r BAT, i s’haguessin 

hagut de canviar per al curs 2015-16. 

 Manca de material informàtic actualitzat. 

 

Els acords més importants que s’han pres en el sí del departament: 

 Establiment de dues redaccions obligatòries per trimestre a tots els nivells de l’ESO  

 Creació d’uns barems unificats de puntuació dels dictats 

 Decisió de no proposar llibres de lectura que siguin traduccions del castellà 

 

La valoració dels resultats de l’alumnat: 

 

1r ESO- 50/84  59,5% 

Els resultats de 1r d’ESO són els més fluixos de tot el centre, ja que freguen el 60% d’aprovats. 

Considerem que aquests resultats no són gaire satisfactoris i ho atribuïm a la manca d’hàbits de feina 

dels alumnes. Caldrà, doncs, insistir que facin les feines que se’ls demana. 

 

2n ESO - 65/90  72,2% 

Aquest curs presenta un percentatge que gairebé significa tres quartes parts dels alumnes amb la 

matèria aprovada. Cal fer palès que els grups C i el reforç són els que presenten uns resultats més 

fluixos.  Malgrat que no són uns resultats òptims, convenim que s’ajusten a la realitat dels alumnes 

que conformen els grups, per la raó que els que no tenen hàbit de treball són els que fan baixar el 

percentatge d’aprovats. 

 

3r ESO - 58/84  69% (trets els objectors 58/78  74,4%) 
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El resultat global està pel 70%, però fem notar que hi ha un grup d’alumnes que no tenen l’hàbit de 

treball ni mostren cap interès a aprovar l’assignatura. Trets aquests, aproven català tres quartes parts 

dels alumnes. Remarquem que el grup A és qui fa davallar més el percentatge –n’aprova la meitat-  

perquè ha estat un grup molt dispers i encara més poc treballador. 

 

4t ESO - 49/59  83% 

Aquest curs assoleix els resultats més alts del centre pel que fa a la nostra matèria. Creiem que la 

major part d’ells ha demostrat que és capaç de fer feina i d’estudiar, i per això assoleix aquest 83% 

d’aprovats. 

 

1r BAT- 42/62  67,7% 

 

 

2n BAT 30/38  79% 

En el global del curs, de 2n BAT A n’aproven 17 sobre 19, que representa un 93,4%; de 2n BAT B, 

dels 19 alumnes restants després dels tres abandonaments, n’aproven 13, que representa el 68,4%. Pel 

que fa a l’assignatura de Literatura catalana, aprova el 100%. N’estem satisfets perquè es tracta d’un 

curs difícil i molt dens. 

 

 

Si és el cas, quins acords heu pres per tal de millorar els baixos resultats en les proves externes 

(3r i 4t d'ESO): 

 Els resultats de l’avaluació diagnòstica de 3r estan en la mitjana un cop s’hi descompten les 

xifres dels alumnes que no participen de l’assignatura, és a dir, els qui podríem anomenar 

objectors.  A 4t l’apartat que surt pitjor és  l’expressió escrita. L’única manera de millorar 

aquest aspecte és de forma pràctica, i no només en aquest  curs, sinó en tots. Així que s’ha 

acordat planificar dos textos escrits per avaluació. 

 A banda d’això també seria convenient que des de la resta de departaments didàctics es 

penalitzés més la mala expressió escrita amb l’objectiu que els alumnes vegin que el fet 

d’escriure correctament no afecta exclusivament les assignatures de llengua. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2015-2016: 

 Actualitzar el sistema informàtic del Departament. 

 Coordinar de forma planificada la distribució de l’ensenyament de diferents apartats de la 

llengua amb el departament de Llengua castellana i Literatura. 

 Coordinació entre els departaments lingüístics per repartir i reforçar aspectes. 

 Adequació i distribució del temari de les programacions als diferents cursos. 
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Nom i cognoms del cap o de la cap: F. Xavier González Rovira 

Departament:Lengua y literatura castellanas 

Nombre d’actes del departament des de l'1 de setembre fins el 19 de juny: 20 

 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

S'han analitzat les qüestions proposades per la Junta Directiva. 

S'han examinat les modificacions de la LOMCE. 

S'han analitzat els materials editorials pel desplegament de la LOMCE. 

S'ha tractat el tema dels llibres de text, les possibilitats de continuar amb els mateixos i la 

impossibilitat de fer-ho donada la informació de les editorials. 

S'ha parlat de les lectures obligatòries i dels possibles canvis. 

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

La manca d'informació sobre el desenvolupament de la LOMCE. 

 

Els acord més importants que s’han pres en el sí del departament: 

Canviar de llibre de text pel proper curs, canviar de llibre a apunts fotocopiats pels alumnes dels grups 

de reforç. 

Manterir les lectures oblgatòries, llevat dels canvis a les prescriptives. 

 

La valoració dels resultats de l’alumnat: 

Han estat bons, en especial si es tenen en compte els resultats de altres matèries en el centre i les 

mitjanes publicades a Catalunya. 

 

Si és el cas, quins acords heu pres per tal de millorar els baixos resultats en les proves externes 

(3r i 4t d'ESO): 

En els dos casos s'han valorat molt positivament els resultats de les proves diagnòstiques i les 

competències bàsiques, notablement per sobre de la mitjana de Catalunya. Com tot és susceptible de 

millora, s'ha previst incidir més en el tema de la ortografia i la tipologia textual per tal de millorar, si 

és possible, la competència escrita, mirant de no minvar la comprensió lectora. Per això mateix, el cap 

de departament es farà càrrec dels alumnes de 4t, modificant també la programació general per tal de 

preparar millor les proves de CC. BB. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Rebre per part de la Junta Directiva els resultats de les proves diagnòstiques en un termini de temps 

raonable per tal de poder prendre decisions a temps i implementar aquells ítems que resultin menys 

favorables. 

En la mateixa línia, es demana a la Junta Directiva rebre els exàmens de les Proves Diagnòstiques i de 

les Competències Bàsiques per tal d'examinar amb més cura quins són els punts febles dels nostres 

alumnes. 

Aplicar les modificacions indicades en el tercer punt d'aquesta memòria pel proper curs, especialment 

a 4t d'ESO de cara a les Competències Bàsiques. 
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Nom i cognoms del cap o de la cap: Silvia Costa Roig 

Departament:Ciències Socials 

Nombre d’actes del departament des de l'1de setembre fins el 19 de juny:18 

 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

El nostre departament ha funcionat molt bé, estem molt cohesionats com a grup tot i què es molt 

divers i nombrós. Hem tingut a la reunió de departament una estona per coordinar aquells nivells que 

estaven formats per diferents professors per tal de coordinar continguts, i això ha funcionat molt bé. 

Hem iniciat projectes importants i hem mantingut els que ja hi eren. Els que hem mantingut i millorat 

són projecte que fem a 3er de Batxillerat el Etwinning que connecta el nostre institut amb instituts 

estrangers i aprofundeixen en l’anglès. L’any vinent es farà continguts del curs de 3er en anglès. Un 

altre projecte és el de Buchenwald i encara ha estat una primera prova però pensem ampliar l’any 

vinent ja que disposem de professors engrescats amb el tema, es vol treballar entre 4art i 1er de bat. 

També a 2on continuarem treballant els tallers de lectura que l’any vinent seria interessant aprofundir i 

ampliar. A més farem una optativa de escriptura a segon de la ESO.  

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

Les dificultats principals han estat les relacionades amb el que s’ha dit abans que és un departament 

molt nombrós i divers i és difícil coincidir tots per coordinar-nos encara i això ens hem sortit amb èxit.  

 

Els acord més importants que s’han pres en el sí del departament: 

Els acords arribats han estat enguany els projectes que es poden assolir com el Buchenwald, el 

eTwinning i no deixar de banda la millora en la lectura, i buscar mecanismes per la millora de la 

ortografia a batxillerat. Els llibres que utilitzarem i les sortides programades. També estem dintre de la 

comissió per la celebració de l’any vinent dels 10 anys de l’institut. També valorem positivament el 

participar de la roda de instrumentals a 1er i 2on de la ESO. També hem decidit utilitzar a primer el 

llibre de nova edició de Santillana, 1er ESO.  

 

La valoració dels resultats de l’alumnat: 

 Aprovades suspeses totals 

1er A 22 7 29 

1er B 27 2 29 

1er C 24 2 26 

2on A 15 16 31 

2on B 20 9 29 

2on C 24 6 30 

3er A 21 6 27 

3er B 23 6 29 

4ar A 26 4 30 

4ar B 27 3 30 

 

Els resultats han estat bons a tots els nivells.  Potser el pitjor a estat a 2on, però era un grup en general 
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sense gaires hàbits de treball. Crec que la proposta de entrar socials a la roda de instrumentals pot 

millorar els resultats.  

 

Si és el cas, quins acords heu pres per tal de millorar els baixos resultats en les proves externes 

(3r i 4t d'ESO): 

 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Continuarem treballant en els projectes abans esmentats. I valorem molt positivament el entrar dintre 

dels grups d’instrumentals de 1er i 2on.  
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Nom i cognoms del cap o de la cap: Margarita Pujolras Novich 

Departament: Educació física. 

Nombre d’actes del departament des de l'1de setembre fins el 19 de juny: 23 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

-Organització de les activitats a l’hora de l’esbarjo durant el curs. 

-Organització de l’activitat de vela al mes de maig.  

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

-Sense dificultats a destacar. 

 

Els acord més importants que s’han pres en el sí del departament: 

Per part de l’Antonio: continua fent un examen teòric trimestral. 

Per part de la Margarita: fa entregar un dossier per trimestre. 

L’Antoni continua amb la programació establerta. 

La Margarita fa alguna modificació del currículum, ajustant-lo a les necessitats 

 

La valoració dels resultats de l’alumnat: 

Positiva. Exceptuant els casos d’absència general a les classes. 

 

Si és el cas, quins acords heu pres per tal de millorar els baixos resultats en les proves externes 

(3r i 4t d'ESO): 

No és el cas. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

-distribució de grups. 

-distribució de material a l’hora del pati. 

-participació en algunes de les activitats del C.E.G. de suport a la tasca docent. 
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Nom i cognoms del cap o de la cap:  Maria Montserrat Fernández Román 

Departament: Llengües estrangeres 

Nombre d’actes del departament des de l'1de setembre fins el 19 de juny: 21 

 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

El departament de Llengües Estrangeres va decidir el curs anterior potenciar la comprensió i expressió 

oral , és per això que durant aquest curs els alumnes han participat amb la elaboració de vídeos per al 

concurs de Sant Jordi,  assistència a una obra de teatre en anglès, sortida de francès al cinema  i 

finalment , el departament ha organitzat de cara al curs vinent, unes mini estades lingüístiques a 

Anglaterra. 

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

Una de les principals dificultats ha estat amb els grups de 1r de la ESO, per manca d’hàbits i pel  mal 

comportament. 

La segona de les dificultats ha estat amb els grups de 1r i 3r ESO ja que els nivells en el grup classe 

són molt desiguals. Hi ha alumnes de molt nivell i  alumnes de nivell molt baix, no hi ha un terme mig. 

 

Els acord més importants que s’han pres en el sí del departament: 

A començament de curs es van revisar els criteris d’avaluació. Es van organitzar activitats per tal de 

millorar la expressió i comprensió orals. 

A final de curs , segons les indicacions de l’equip directiu s’han eliminat llibres de lectura dels deures 

d’estiu i del curs escolar, per tal d’afavorir la reutilització. S’han mantingut els mateixos llibres de 

lectura i de text per al curs vinent. 

Pel que fa als deures d’estiu, s’ha escanejat un dossier de cada nivell per tal que els alumnes no hagin 

de comprar quadernet. 

Per al curs vinent, s’ha preparat una optativa d’ampliació d’anglès a primer i segon de la ESO, on es 

durà a terme el programa  eTwinning. 

A tercer i quart de la ESO, hi haurà un desdoblament d’anglès i un grup de reforç. Amb els grups de 

reforç es farà un llibre de diferent nivell del qual es donarà un dossier a l’alumne. 

Pel que fa als alumnes de PI, faran servir un altre llibre adequat al seu nivell. 

 

La valoració dels resultats de l’alumnat: 

Els resultats en general han estat satisfactoris, sobretot a les Competències Bàsiques i exceptuant algun 

nivell en el qual hi ha molta diversitat  dins de l’aula. 

 

Si és el cas, quins acords heu pres per tal de millorar els baixos resultats en les proves externes 

(3r i 4t d'ESO): 

Els resultats han estat bons i continuarem potenciant la expressió oral i expressió oral. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Necessitaríem disposar de recursos informàtics ( aules d’informàtica) per als grups de eTwinning, 

optativa de revista, grups de reforç  i grups classe, ja que es fa servir llibre digital amb tots els grups 

d’anglès i de francès. 
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Nom i cognoms del cap o de la cap: Manuel Arce Marín 

Departament:Matemàtiques-economia 

Nombre d’actes del departament des de l'1de setembre fins el 19 de juny:15 

 

 

Les actuacions més rellevants per dur a terme: 

● Revisió de les programacions d’aula per intentar no repetir-nos curs rere curs i saber què hem 

fet i què no. 

● Revisar quins serien els millors recursos materials  i metodologics per tal que els grups de 

reforç puguin assolir els objectius mínims ja que no tenen llibre excepte a 4t. 

● Als grups de reforç de 1er i 2on d’ESO s’ha pogut acabar tot el temari previst. No ha estat així 

al grup de 3r, i al de 4t no s’ha vist l’últim tema previst. S’haurà de retocar les programacions per 

aquests cursos. 

 

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

● Coordinació de tres professors per fer les matemàtiques d’un grup de la ESO. 

● Obtenció de materials per alumnes de reforç. Les empreses no solen tenir el tipus de llibre amb 

activitats que necessitem. Pilar Cebrian recomana els de l’editorial Cruïlla. 

● Als grups de reforç no s’ha pogut fer tot el temari previst. S’haurà de retocar les programacions 

per aquests cursos. 

 

Els acord més importants que s’han pres en el sí del departament: 

● Notes (examen/av. Continua):  1r i 2n ESO (60-40); 3r i 4t ESO (70-30); Batx (90-10). 

● Només extraordinària al juny per 4t i 2n Batx. 

● Dossiers de recuperació 10% nota i compta per 1a avaluació. Obligatori examen. 

● Dossiers de recuperació de cursos anteriors 60% de la nota. Obligatori examen. 

● Els grups de reforç funcionaran sense llibre, excepte a 4t. El material l’anirà donant el 

professor (dossiers?). 

● A 2n Batx no hi haurà llibre de suport (científic i social). 

 

La valoració dels resultats de l’alumnat: 

● El percentatge de suspesos es situa, als grups ordinaris al voltant del 30%, mentre que als de 

reforç entre el 30% i el 60%. Això és aproximat al de cursos anteriors tot i que a tercer sembla 

empitjorar bastant respecte el curs anterior. 

                            A 1r: 42,8 % suspesos. 

                            A 2n : 35,3 % suspesos.  

                            A 3r : 33,3 % suspesos. 

                            A 4t : 61,5% suspesos. 

 

● Aquest nombre elevat de suspesos als grups de reforç ens sembla difícil de millorar ja que el 
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tipus d’alumne que hi ha en aquestes aules són, a 4t ESO, més per manca de ganes que de veritable 

deficiència en l’aprenentatge però amb ganes de treballar. Al grup de 3r, 4 dels 5 suspesos tenen un 

dictamen pel que no podem estar segurs d’aconseguir una millora substancial per aquests alumnes i 

aconseguir els objectius mínims per tots ells. 

 

Si és el cas, quins acords heu pres per tal de millorar els baixos resultats en les proves externes 

(3r i 4t d’ESO): 

● Fer incidència en la geometria als cursos de 1r i 2n ESO, d’estadística a 3r i trigonometria a 4t. 

Això s’haurà de reflectir a les nostres programacions dels cursos. 

● Els punts més baixos a 3r va ser la utilització de fórmules geomètriques que haurien de saber 

de memòria (cercle i paral·lelepípede). 

● Als de 4t, els punts més baixos corresponen a ítems estudiats el curs passat i el present. S’ha de 

potenciar el caire pràctic de les matemàtiques ja que el rerefons teòric el saben. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

● A primer d’ESO creiem que els 30’ de lectura han perjudicat als alumnes a la nostra 

assignatura. 

● Esperem que treure de les instrumentals les matemàtiques a 2n, 3r i 4t sigui productiu. L’únic 

problema és que 4 professors a la vegada han de donar les matemàtiques a 4 grups diferents (possibles 

greuges comparatius?). 
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Nom i cognoms del cap o de la cap: Neus Nogales Valls 

Departament: Ciències de la naturalesa 

Nombre d’actes del departament des de l'1de setembre fins el 19 de juny:5 

 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

Participació  del taller de fabricació de sabó per sant Jordi 

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

Falta de material al laboratori. 

 

Els acord més importants que s’han pres en el sí del departament: 

Els criteris d'avaluació, participació en el taller de fabricació de sabó per Sant Jordi, decisió dels llibres 

de text  pel curs 2015-16 

 

La valoració dels resultats de l’alumnat: 

Hi ha poc percentatge d'alumnes suspesos que s'han mantingut des del principi fins al final. 

 

Si és el cas, quins acords heu pres per tal de millorar els baixos resultats en les proves externes 

(3r i 4t d'ESO): 

 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Comprar material de laboratori. 
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Nom i cognoms del cap o de la cap: Carles Murciego 

Departament: Tecnologia 

Nombre d’actes del departament des de l'1de setembre fins el 19 de juny: 11 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

Tots els grups de la ESO han fet informàtica i una maqueta al taller (1ESO-un portallapisos; 2ESO- 

joc de pols; 3ESO-maqueta habitatge i 4ESO-cotxe “siguelínies” a més a més dels continguts teòrics. 

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

Coordinar-se amb el professor de ViP que feina un grup de tecnologia. 

Poca motivació i en conseqüència mala actitud dels grups de 2ESO a l’aula i al taller. 

 

Els acord més importants que s’han pres en el sí del departament: 

Criteris d’avaluació 

 

La valoració dels resultats de l’alumnat: 

En la línia dels altres anys. 

 

Si és el cas, quins acords heu pres per tal de millorar els baixos resultats en les proves externes 

(3r i 4t d'ESO): 

 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2015-2016: 

A la optativa d’informàtica que hi hagi igual nombre d’alumnes que d’ordinadors per facilitat 

l’aprenentatge de l’assignatura. 

Per poder treballar bé al taller és recomenable que no hi hagi més de 15 o 16 alumnes.(TEC 4 ESO) 
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Memòria del departament. Curs 2014-2015 

 

Nom i cognoms del cap o de la cap: : Pilar García Aceituno 

Departament: Expressió 

Nombre d’actes del departament des de l'1de setembre fins el 19 de juny: 20 

 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

Les relacionades amb Avaluacions i criteris d’avaluació de cursos actuals i de pendents d’ESO, GESO 

i Batxillerat, el certificat oficial d’absència en cas que un alumne falti a un examen i adaptacions 

curriculars. 

La planificació del Crèdit de Síntesi, Treball de Recerca, llibres de text del curs 2015-2016, valoració 

dels resultats de les PAU i de les proves diagnòstiques (externes) a 3R i a 4t d’ESO, previsió de 

despeses i aportació de pressupostos, incidències produïdes a les aules específiques per tal de reparar 

el material (s’han arreglat seients i taules a VIP i s’han substituït les cadires de braç per taules i cadires 

a l’aula de música), s’ha fet una proposta de mantenir el currículum de 3r d’ESO a MÚSICA i VIP 

com actualment per no perdre hores del còmput global d'ambdues matèries. 

A  Visual i Plàstica s'ha  fet un taller d'art brut  per 1R,  2N d'ESO i Batxillerat en optatives, un 

concurs de cartells a 2N d'ESO el 2N trimestre (demanat per la Cantina), unes jornades  a 4t d’ESO  

entorn a la sensibilització sobre la violència de gènere (centre de la dona Violeta) i la confecció d’un 

Logotip per a aquest centre i un mural a L'Institut sobre aquest tema. S’ha participat en un concurs de 

cartells pel concurs literari Victor Alari i  s'ha col.laborat a les bases del concurs del Logotip de l'IES 

CUBELLES. 

Des de les dues matèries s’ha participat a la Jornada de Portes obertes preparant les aules i s’ha 

col.laborat com a jurat en activitats fetes al centre. 

Finalment s'ha tractat el tema de les feines d’estiu i  els exàmens de recuperació de Setembre. 

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

Els alumnes conflictius i conductuals. Es podrien establir protocols per poder aturar les seves 

conductes. 

A Batxillerat existeixen problemes d’absentisme i falta d’interès i motivació per part de l’alumnat. És 

possible que això sigui fruit de la mala dinàmica adquirida al 2N cicle de l’ESO. 

 

Els acords més importants que s’han pres en el sí del departament: 

Els relacionats amb els criteris d'avaluació i que els s'han de  consensuar amb el Claustre (tema de 

l'avaluació quan els alumnes de Batxillerat tenen faltes d'assistència sense justificar, el certificat oficial 

d’absència en cas que un alumne falti a un examen, l’aplicació de la LOMCE a 3r d’ESO el curs 

vinent a música i VIP  com actualment per mantenir el còmput global d'hores d’ambdues matèries a 

l’ESO) i la previsió de llibres del curs  2015-2016.   
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La valoració dels resultats de l’alumnat: 

 MÚSICA VIP 

 APROVATS SUSPESOS APROVATS SUSPESOS 

1R ESO A 27 2 - - 

1R ESO B 29 0 - - 

1R ESO C 29 0 - - 

TOTAL 1R ESO 82 2   

2N ESO A - - 25 6 

2N ESO B - - 25 4 

2N ESO C - - 25 5 

TOTAL 2N ESO   75 15 

3R ESO A 25 2 20 7 

3R ESO B 26 3 21 8 

3R ESO C 23 4 19 8 

TOTAL 3R ESO 74 9 60 23 

4T A 7 1 8 1 

4T B 12 0 13 0 

TOTAL 4T ESO 19 1 21 1 

1R BAT 2 4 4 3 

2N BATX   5 1 

 

A 2N de Batxillerat han acabat aprovant tots els alumnes de VIP perquè un es va aprovar per junta. 

Els alumnes que suspenen música a 1r de Batxillerat són absentistes. 

De forma general: a  primer d’ESO suspenen alumnes que falten a exàmens, no presenten la tasca de 

classe i no han fet recuperacions. A 3r d’ESO en general suspenen alumnes absentistes i els que tenen 

l’hàbit de no treballar a classe i no presentar les tasques. 

Tant VIP com música han fet recuperacions al juny. A 3r d’ESO, a música s’han presentat 2 alumnes 

d’11 que podien recuperar. 

 

 

Si és el cas, quins acords heu pres per tal de millorar els baixos resultats en les proves externes 

(3r i 4t d'ESO): 

Les propostes de millora des de les nostres matèries són: 

Des de VIP s'intentarà potenciar la comprensió lectora mitjançant la bona comprensió dels texts 

escrits. S’il·lustraran textos escrits, cançons, poemes contes. El saber expressar. 

Des de música posar èmfasi en metodologies que ja s'utilitzen com la comprensió lectora,  la lectura de 

llenguatge musical, realització de resums, comentari d'audicions i obres musicals, desenvolupament 

del raonament abstracte mitjançant els continguts del llenguatge musical que es relacionen amb les 

matemàtiques (compassos, ritme, equivalències...) i els relacionats amb la lectura (notes a l'espai). 
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Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Com a aportació de cara a les millores pel curs 2015-2016, proposem, si és possible, la creació d'un 

aplicatiu que contempli que quan els professors necessitin informar els pares sobre la manca de 

material, l'hàbit de no fer els deures o temes acadèmics d'importància, es pugui enviar un missatge 

com el que arriba amb les faltes d'assistència o expulsions, ja que a vegades el alumnes no porten 

l'agenda i aquest format és més ràpid. 

Un altre tema fa referència a l'ús dels mòbils, ja que es manifesta com a gran font de conflictes.  S'ha 

de ser més estricte en la no utilització de mòbils, no s'han d'utilitzar al centre. Recomanem establir 

un protocol d'actuació en cas que els alumnes facin ús del mòbil, com podria ser  recollir-los i tornar-

los als pares només un dia a la setmana, havent informat prèviament d'això, a les reunions de pares 

d'inici de curs perquè ho tinguin clar. 

 

Cap de Departament d’Expressió 

 

Pilar Garcia Aceituno 
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Annex 8: Memòries d’altres càrrecs de coordinació. 

 

Memòria de la coordinació d’informàtica 

 

Nom i cognoms del responsable: Manuel Arce Marín  

Departament: Matemàtiques 

 

La coordinació es realitza en col·laboració amb Sonia Ruiz (Departament de socials, cap d’estudis). 

Es disposa de tres hores de reducció per la coordinació, tot i que les hores setmanals emprades en 

aquesta tasca superen en molt aquestes. 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

● Instal·lació del SAI al nostre servidor (és de curta durada, pel que a efectes pràctics 

sembla insuficient). 

● Adquisició de 30 ordinadors nous. Posada a punt, instal·lació de software necessari i 

instal·lació física dels equips. 

● Valoració de pressupostos per l’adquisició de maquinari i adequació d’aules (empresa 

Telemàtic). 

● Reparació de projector (NEC) per l’empresa Navaguvi. 

● Trasllat d’ordinadors a la biblioteca i donar de baixa els antics. 

● Canvi de propietari del domini ‘institutcubelles.cat’. 

● Manteniment software del domini ‘institutcubelles.cat’, faltes d’assistència, expulsions, 

enviament massiu de correu a les famílies, registre de sortides del centre. 

● Manteniment de les incidències pròpies del centre. 

● Còpies de seguretat de les carpetes compartides del servidor, sobretot la de direcció i 

secretaria. 

 

 

Les principals dificultats a les que he hagut de fer front:   

● El nombre d’hores sembla insuficient per poder fer aquesta tasca amb la suficient 

solvència. 

● Demanar i estudiar pressupostos requereixen força temps. 

 

Recursos preventius 

6 hores de coordinació amb el tècnic de manteniment d’ensenyament (una mensual). 

 

Queda per fer 

● Nou inventari d’equipament.  

● S’espera la trucada del  SAU per la renovació de switchos i desplegament de WIFI al 

centre. 

● Pressupost per la compra d’un nou servidor. Per ara tenim la de Telemàtic. 

● Falten dues impressores per consergeria, dotació del departament d’Ensenyament. Una 
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Blanc i Negre i l’altra de color. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2015-2016: 

● Adquisició d’un nou servidor. 

● Continuar insistint al SAU i al coordinador TIC (Paco Martínez), pel canvi de xarxa del 

centre (switchos i WIFI). Segons l’última informació rebuda del coordinador TIC, estem en el 

grup preferent per fer aquest canvi. 

● El departament d’ensenyament ha de portar-nos dues impressores per consergeria. Una 

Blanc-Negre i altra en color. Quan arribin s’ha de veure què fem amb les que ja hi ha al centre 

(renting).  

● Mirar els projectors i, si escau, canviar aquells defectuosos. Hi ha projectors que sembla 

tenir malament la placa base i no estan coberts per ensenyament. 
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Memòria de la coordinació d’activitats i serveis 

DATA / FESTA DESCRIPCIÓ ACTIVITATS I ORGANITZACIÓ HORÀRIA VALORACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASTANYADA  
31/10 
1r trim. 
 

 
 

1r i 2n ESO 
 

CUBELLES - FONDO DEL ROIG (Cunit) 
 

Tot el matí 

- Distància: correcta. 
- Concurs d’esmorzars: èxit participació. El proper curs portar una taula plegable per exposar 
els pastissos  i una mica d’aigua. 
- Participació: molt bona, 90% alumnes 
1ESO A: 27 alumnes 
1ESO B: 29     “ 
1ESO C: 23     “ 
2ESO A: 28     “ 
2ESO B: 20     “ 
2ESO C: 25     “ 

 
3r ESO 

 
PUIG DE TIULA 

 
Tot el matí 

- Distància: correcta, però no omple tot el matí. Programar alguna activitat per fer abans de 
sortir (o al lloc d’arribada, com vam fer els que van anar a Sitges). 

- Concurs de panallets: poca participació (3A: 1 alumne/ 3B: 2 grups, 8 alumnes/ 3C: 2 grups, 
8 alumnes). 

- Participació correcta: 72% alumnes 

4t ESO 
 

BICICLETA SANT SALVADOR 
Tot el matí 

- Distància: correcta 
- Participació correcta pel tipus d’activitat,  12 alumnes (activitat limitada a uns 20 alumnes) 

 
4t ESO i Batxillerat 

 
CUBELLES – ELS COLLS 

 
Tot el matí 

- Distància: correcta 
- Participació 4t baixa (4A - 2 / 4B - 7) 
- Participació Batxillerat irregular:    
1r Batxillerat regular, 49% (1A - 12 / 1B - 17) 
2n batxillerat baixa, 25% (2A - 8 / 2B - 2) 
Proposta curs 2015 -2016: fer classe a  2n BATX. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Activitat de lectura: l’arbre de Nadal del grup 

 
- Xerrada Projecte Buchenwald 

 
- Amic invisible amb el tutor 

 

Xerrada Projecte Buchenwald. Activitat obligatòria de la matèria de socials de 4t ESO i de 
Batxillerat,  va puntuar per a la 2a avaluació. La xerrada va ser similar a la del professorat 
d’inici de curs , un fill d’un pres a un camp va explicar les experiències del seu pare. 

 
Activitat de lectura. Va ser una activitat  similar a l’estesa de roba de Sant Jordi 14, es va 
decorar l’arbre de Nadal amb ornaments on es recomanava alguna  lectura. El responsable de 
l’activitat va ser el professor que tenia classe amb el grup , però el treball es va començar a la 
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NADAL 
23/12 
2n trim. 

- II Concurs Decoració aules  
 

-  Festa de Nadal: I Concurs de Talents 
 
Organització horària (1/2 matí) 
 
8:15 a 11:15   HORARI NORMAL  
9:45 a 11h      4t ESO -  xerrada Projecte Buchenwald.  
11:15 a11:45      Jurat decoració aules 
11:45 a 12:45       Activitat lectura.  
11:45  a 12:45   BATXILLERAT - xerrada de Buchenwald.  
12:45 - 13:15       Amic invisible i pica -pica 
de Nadal amb els tutors (Batxillerat fa l'amic invisible 
en acabar la xerrada).  
13:15 -14:45   Festa de Nadal al gimnàs. 

- Pessebre Vivent de 2n ESO (Cristina Lledó). Activitat 
organitzada pel dep. De català. 

- Concurs de Talents . 
- Lliurament dels premis d’aules i de concurs de talents.  

classe d’alternativa. L’activitat va anar bé en la major part de grups. 
 
Decoració aules  
- Activitat molt creativa i de cohesió del grup. S’ha evitat el problema del curs anterior, de fer 
un ús excessiu d’hores de classe i de despeses innecessàries, potenciant l’ús de materials 
reciclats i evitant l’ús de pintura; col·locant els elements decoratius la penúltima o darrera 
setmana; i utilitzant només l’hora de tutoria per decorar les aules. 
- Participació decoració aules: l’activitat va tenir bona acollida entre l’alumnat de 1r i 2n de 
l’ESO. Les aules de 3r i 4t o no van ser decorades o la decoració era molt escassa, per aquesta 
raó el jurat va decidir donar els dos premis als grups de 1r cicle.  
- Proposta de canvi:  Per al curs vinent fer l’activitat només a 1r i 2n de l’ESO. Disposar de 
papereres més grans i establir un mecanisme de recollida durant la jornada lectiva. 
 
Concurs de Talents 
- Participació: va ser una proposta de la comissió d’alumnes i cal dir que va tenir molt bona 
rebuda per part de l’alumnat.  
- Propostes curs vinent:  
Entre el professorat s’ha suggerit fer una mena càsting previ orientat a seleccionar els millors i 
condicionar el nombre d’actuacions i la duració. 
Organitzar millor els assajos de les setmanes anteriors al gimnàs.  
No ajustar tant l’horari de la jornada, preveure un marge de temps darrera, si l’alumnat ha de 
romandre un temps al pati no passa res. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARNAVAL 
13/02 
2n trim 

 
 
 
 
1/2 matí 
 
10:30 – 11:00: els grups es difressen a l’aula. 
 
11:45 - Batucada i inici de la Rúa 
 
13:00 – Festa de carnaval i concurs de disfresses 

 Disfresses grup. Va anar bé començar a parlar de les disfresses de grup abans de Nadal i no 
deixar-ho per a darrera hora. 

 Horari. Es valora positivament començar la festa abans, ja que va donar temps de fer tot el 
que estava previst. L'únic que va fallar una mica va ser l’hora d’inici de la batucada, que va 
començar a tocar amb uns 15 minuts de retard (havien avisat que podia passar), és per aquesta 
raó  que tutors i alumnes van estar  una estona més llarga a les aules. 

 Valoració Positiva de la Rua i la batucada. El proper curs es podria demanar  que  la policia 
local tallés el carrer de baixada a la platja (ho preguntarem, per la tarda es va fer per a l'Escola 
Mar i Cel). 
Concurs i actuacions. Va donar temps a fer totes les actuacions.   
Sermó. Ha estat la novetat d’aquest curs. El proper l’organitzarem millor, ja que aquest any ho 
hem fet a darrera hora i gràcies a la col·laboració dels alumnes de Revista de 4t d'ESO. També 
pensarem de quina manera escollim el carnestoltes.  

 Participació. Crec que ha estat força bona a l'ESO. A batxillerat es va estar a punt de fer 
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classe durant tot el matí i segurament serà la proposta que es farà per als propers cursos, en el 
cas de que hi hagi previsió de participació baixa. 

 Premis. Cal canviar el tipus de premi, un pica-pica a la platja, ja que no trobem mai el 
moment d’organitzar-ho.  

 
 
 
 
SANT JORDI 
23/04 
3r trim. 

L’organització va variar depenent del curs. 
Horari 1r i 2n ESO 
08:15 a 11:15    Classe 
11:15 a 12:45   Pati 
11:45 a 12:45   

 Taller de pa  

 Taller de fer sabó 

 Jocs matemàtics 

 Gincana (organitzen alumnes de 4t) 

 Dansa del ventre  
12:45  a 13:30  Lliurament de premis 
13:30 a 14:45  Concert Why so serious 
 
Horari 3r ESO 
8:15 a 11:15    Classe 
11:15 a 12:45  Fira del llibre i la rosa de Cubelles. 
Activitat amb Ràdio Cubelles 
12:45 a 13:30  Lliurament de premis 
13:30 a 14:45  Concert Why so serious 
 
Horari 4t ESO 
Un gran nombre d’alumnes de 4t estaran venent roses 
a la fira de Sant Jordi de Cubelles i d’altres 
s’encarregaran d’organitzar la gincana de 1r i 2n de 
l’ESO.  
 
Horari batxillerat 
8:15 a 13:45 Batxillerat farà les primeres 5 hores de 
classe.  
13:45 a 14:45  Concert Why so serious 
 

- Participació. Hi va haver força participació de l’ESO. Batxillerat no va participar fins a l’hora 
del concert, donat que cap estudiant s’havia presentat als concursos convocats, crec que va ser 
una bona decisió.  
- Horari: correcte 
- Tallers. Totes les activitats són molt recomanables per a 1r i 2n d’ESO. Els alumnes valoren 
molt bé tallers com el de  fer pà, el problema és que només el poden fer un grup limitat 
d’alumnes. La gimcana la van organitzar els alumnes de revista de 4t, va tenir molt èxit de 
participació. 
- Concursos convocats 
1- Literari Castellà- premiat amb un val de compra de 15€  
-1 premi poesia 1r i 2n ESO -  Paula Hernández(1r ESO A)  
-1 premi poesia  de 3r a 2n batx. - Desert 
-1 premi narrativa 1r i 2n ESO - . Nerea Acuña (1r ESO B)  
-1 premi narrativa de 3r a 2n batx - Judit López Camuñas (3r)  
 
2- Literari Català- premiat amb un val de compra de 15€  
-1 premi poesia 1r i 2n ESO - Desert 
-1 premi poesia  de 3r a 2n batx. - Desert 
-1 premi narrativa 1r i 2n ESO - Area-Lua Pujol  de 1C  
-1 premi narrativa de 3r a 4t- Berta Ruffo de 4A 
 
3- 1 premi de Còmic anglès/francès de 1r ESO-  Van ser premiats amb un val de compra de 15 
€/alumne: Ariadna Vélez García (1r A), Gretel Sejumil Fernando (1r A), Clàudia Cabistany Fargas 
(1r A), Salma Méndez Martín (1r A) 
 
4- 1 premi de Tríptic en anglès 2n ESO- Van ser premiats amb un val de compra de 15€ /alumne: 
Laura García (2n B) i  Esther Salvadó ( 2n B) 
 
5- 1 premi de vídeo segon cicle de l'ESO – Van ser premiats amb un val de compra de 15 
€/alumne : Berta Rufo,  Mar Salvador, Mar Soto i Maria Céspedes de 4t d’ESO 
 
6- Matenigma  
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- 1r i 2n d'ESO. 1 premi. Val de compra de 15€ - Pau Ardila (2n ESO) 
- 3r i 4t ESO. 1 premi. Val de compre de 15 € - Andrea Navarro (4t ESO) 
- Batxillerat. 1 premi. Val de compre de 15 € - Joan Fontanals (2n Batx) 
 
8- Concurs de Logo 10è aniversari. 1 premi en metàl·lic de 100€ - Marc Martínez (2n Batx). Hi 
podien participar tots els alumnes i ex-alumnes de l'institut  
 
Proposta premis curs vinent. Prendre exemple del departament de llengües estrangeres, que 
durant el curs encarrega una feina (de vídeo, còmic o tríptics) i el professorat del departament 
premia els millors treballs per Sant Jordi. Potser l’error està en convocar un concurs puntual, els 
departaments de català i castellà segurament tenen prous escrits fets al llarg de l’any, 
simplement haurien d’anar fent selecció dels treballs  que realitzen els seus alumnes i en el 
darrer moment escollir els millors. Això sí, cal avisar l’alumnat que tot el que escriguin pot rebre 
un premi per Sant Jordi. 
- Fira de Sant Jordi i lectura a Ràdio-Cubelles. L’activitat ha estat ben valorada, especialment 

la lectura que s’intentarà repetir el curs vinent. 
- Concert. Va ser una activitat proposada per l’alumnat. 

COMIAT DE 
4t ESO 
12/06 
3r trim 

13:00 – 14:45 cerimònia de comiat organitzada per 
l’alumnat amb la col·laboració del centre. 
Vespre: sopar d’alumnes al centre 

 

COMIAT DE 
2n BATX 
19/06 
3r trim 

20:00 - Cerimònia de comiat organitzada per l’alumnat 
amb la col·laboració del centre. 

No van fer sopar al centre 

 

   

 

ACTIVITATS I SORTIDES ORGANITZADES PER LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 
Activitats/sortides  Data Valoració 

Esquí a La Molina . TOTS ELS ALUMNES. 

- Activitat.  4 hores d’esquí amb 

monitor + lloguer de material i 

casc + transport 

- Horari: dos hores d’esquí al 

matí i dos a la tarda. 

- Empresa: Tossa Tours 

22/12/ 2014 Millor organització de l’Escola d’Esquí, l’alumnat va aprofitar molt bé el temps i van quedar molt 
contents, amb ganes de quedar-se uns dies més. 
 
La participació va ser més baixa (88 alumnes), penso que va ser degut al descontentament amb 
l’escola d’esquí d’alguns alumnes respecte a com es van organitzar els grups de nivell el curs passat. 
 
Cal decidir si mantindrem aquesta activitat el curs vinent. 
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- Preu: 50€ 
Venda roses Sant Jordi. Cubelles. 4t ESO 23/04/2015 Les roses es van encarregar a l’empresa  Emarsol , la mateixa del curs passat, però hi van haver 

problemes amb el lliurament de les flors, per la qual cosa el proper curs es valorarà canviar 
l’empresa. 
El centre va avançar els diners per la compra. 
Es van demanar 400 roses a 1,25€ (van fer un descompta del 5%). 

Treball de Síntesi. CdA Sant Llorenç de 
Montgai. La Noguera. 1r ESO 

6, 7 i 8 /05/2015 El CdA de la Noguera és molt adequat a l’alumnat de 1r d’ESO però fallen les instal·lacions de 
l’alberg, per la qual cosa per al proper curs s’han sol·licitat altres CdA (que de moment no ens han 
donat). 
Hi van participar 54 alumnes (el màx. són 55). 

Treball de Síntesi. CdA Planoles i Ripoll. 2n 
ESO 

18, 19 i 20 
/05/2015 

Tot molt bé, repetir les mateixes activitats L’hem tornat a demanar i ens l’han concedit (18, 19 i 20 
maig de 2016). 
Hi van participar 44 alumnes (màx. era 44) 

Treball de Síntesi. CdA Valls d’Àneu. 
Esterri d’Àneu. 3r ESO 

1, 2 i 3 /06/2015 Tot molt bé, repetir les mateixes activitats, tot i que fallen una mica les instal·lacions de l’alberg, pq 
són molt velles, però l’hem tornat a demanar i ens l’han concedit (23, 24 i 25 de maig de 2016). 
Han anat 42 alumnes (màx. era 44) 

Cantàbria. 4t ESO 15 al 19 /06/2015 Gestió agència Valua: molt bé 
 
Canvis: 
- Hotel: agrada més la localització de Los Hidalgos, tot i que a l’hotel Las Cuevas han estat molt bé. 
- Mantenir el 1r dia a Bilbao, els hi va agradar molt. Canviar el 4t i el 5é dia: al 4t a la tarda fer Parc 

de Cabarceno i el dia de marxa anar a les Coves del Monte Castillo, és una visita més curta i 
d’aquesta manera es pot començar el retorn a Cubelles abans. 

- La baixada amb canoes va agradar més l’any passat. Aquest curs han fet una part del riu més 
agresta, però no han gaudit tant de l’activitat pq els monitors estaven més tensos. 

- El surf a Somo els va agradar molt, al contrari del curs passat. 
- Las resta d’activitats i visites molt bé. 

 
Participació: ha estat l’any en que han participat més alumnes, un total de 39. 

LES DEUS AVENTURA – 1r ESO 
La via ferrata del Pèlag del Fregaire, amb 
tirolina de 120 metres, i Els Degotalls amb 
jupping final 

16 /06/2015 - Molt ben valorada pel professorat acompanyant i l’alumnat. 
- Participació: 50% alumnat 
- Es pot mantenir l’activitat el curs vinent (20 o 21 de juny) 

PORT AVENTURA – 2n i 3r ESO 
Dinar + entrada+autocar 

17 /06/2015 - Participació: 50% de 2n ESO i 25% de 3r 
- S’ha contractat amb Barceló Viatges, agència diferent al curs passat. El preu ha estat inferior: 

40€ (el 2014 van ser 43€). 
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- Recomanaria no mantenir l’activitat, el nombre d’alumnes s’ha reduït respecte el curs passat, 
segurament és degut al gran nombre de persones que hi ha en aquestes dates.  

- Suggereixo que les activitats nàutiques i platja que el departament d’EF va oferir a principis de 
maig es duguin a terme a final de curs (dies 20 i 21 de juny de 2016). 

 

 

ACTIVITATS ORGANITZADES PELS DEPARTAMENTS O D’ALTRES COORDINACIONS 

Valoració coordinació activitats.  
- Les activitats organitzades pels departaments s’acumulen pràcticament totes al 3r trimestre (en blau 1r trimestre i en gris 2n). Si en aquestes sumen les sortides 

descrites anteriorment (CdA, esquiada, viatge ...), tenim que el 12% es fan durant el 1r trim,  el 15% al 2n i el 73% al 3r. El curs vinent caldria una millor planificació per 
part dels departaments. 

DEPARTAMENT CURS LLOC DATA 

PLÀSTICA 
Gratuïta 

2 ESO Tallers d’Art Brut. Cubelles (Centre Social) 14, 15 i 16 
/10/ 2014 

MATES 
 

BATX Xerrada UB 26/11/2014 

CATALÀ 3r ESO 
(30 alumnes seleccionats) 

Pica Lletres / Vilanova 11/11/2014 

SOCIALS 
PROJECTE 
BUCHENWALD 

4t ESO 

Cine-fòrum. Cinema Mediterrània, Cubelles 27/01/2015 

TUTORIA/ 
COORD PEDAGÒGICA 

2n BATX Portes obertes UAB 5/02/2015 

CLÀSSIQUES 2n Bat 
/llatí (15 alumnes) 

Barcelona (visita Barcino i assistència a una xerrada a la UB). Tren 23/02/2015 

SOCIALS 
PROJECTE 
BUCHENWALD 

4t i batxillerat Visita Parlament Catalunya (10 alumnes) 16/03/2015 

CATALÀ 4t ESO CENTRE: xerrada Santi Baró 18/03/2015 

TUTORIA/ 
COORD PEDAGÒGICA 

2n BATX BCN: Saló Ensenyament 18/03/2015 
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SOCIALS 

2 BAT 
H. ART 

Itinerari arquitectura / escultura Barcelona: “Pavelló Mies van der Rohe” i “Dona i ocell” 
Aprofiten el Saló de l’Ensenyament per anar-hi sols amb un treball a fer 

18/03/2015 
 

MATES Des de 3r ESO a Batx Concurs mates. Vilanova 19/03/2015 

FRANCÈS 1r i 2n Batx BCNA: cinema en francès 25/03/2015 

SOCIALS 3 ESO Visita a l’Eixample de BCN 25/03/2015 

SOCIALS GEOGRAFIA 2n batxillerat 2a Olimpiada de Geografia. BCN 26/03/2015 

MATES 1r i 2n ESO Museu Mates (BCN) 10/04/2015 

CASTELLÀ / 
CLÀSSIQUES 

1r i 2n Bat 
/llatí (33 alumnes) 

Tarragona. Visitar patrimoni arqueològic de Tarraco i teatre (comèdia romana). Tren 20/04/2015 

ANGLÈS TOTS Teatre al centre 21/04/2015 

TUTORIA/ 
COORD PEDAGÒGICA 

1r Batxillerat 7è Simposi Treballs de Recerca Garraf. Vilanova 22/04/2015 

CASTELLÀ 3r ESO Vilanova / Teatre: El Lazarillo de Tormes (tren) 28/04/2015 

CLÀSSIQUES 4t ESO 
/llatí (16 alumnes) 

Tarragona. Participar en les activitats de TARRACOVIVA. Tren 8 /05/2015 

EDUCACIÓ FÍSICA 4t ESO 
(16 alumnes) 

Pavelló Cubelles. Volei 14 /05/2015 

EDUCACIÓ FÍSICA 1r ESO Sortida a Cubelles. Activitat de vela i de piragüisme 25 /05/2015 

EDUCACIÓ FÍSICA 4 ESO Sortida a Cubelles. Activitat de vela i de piragüisme 26 /05/2015 

EDUCACIÓ FÍSICA 3r ESO Sortida a  Cubelles. Activitat de vela i de piragüisme 27 /05/2015 

SOCIALS 2 ESO Barcelona. Museu Marítim 28/05/15 

SOCIALS OPTATIVA 1r ESO PLATJA CUBELLES. Taller d’escultures de sorra. (2hores / 5a i 6a) 3 /06/2015 
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Memòria de la coordinació lingüística 

 

Nom i cognoms de la coordinadora: Elisenda Masgrau Peya  

Departament:Llengües estrangera (anglès) 

 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

- Redacció del projecte lingüístic de centre. 

- Coordinació de l’alternativa a la religió. 

- Participació en la posada en marxa del 30 minuts de lectura silenciosa. 

- Participació en el grup d’impuls de la lectura. 

- Proposta d’activitats relacionades amb la lectura per les festes del centre. 

 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

- Redactar i consensuar amb el claustre una proposta de criteris de correcció ortogràfica en 

català en els exàmens i treballs de totes les assignatures llevat de castellà i anglès a l’ESO i al 

batxillerat. 

 

 

 

  



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Memòria de l’Institut Cubelles 

Curs 2014-2015 
 

 

82 
 

Memòria de la coordinació del Pla d’Impuls de les Llengües Estrangeres 

 

Nom i cognoms de la coordinadora: Elisenda Masgrau Peya  

Departament: Llengües estrangeres (anglès) 

 

 

Les actuacions més rellevants dutes a terme: 

- Sol·licitud d’un auxiliar de conversa. 

- Sol·licitud d’un docent estranger en estada professional. 

- Recerca de socis per projectes etwinning. 

- Proposta d’una estada lingüística en un país de parla anglesa pel curs 2014-2015.  

 

Les principals dificultats a les que heu hagut de fer front:   

 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

- Proposta d’una estada lingüística a un país de parla anglesa pel curs 2014-2015. 

- Utilitzar les hores d’atenció individualitzada del professorat de llengua anglesa per reforçar 

l’atenció dels alumnes en llengua anglesa, ja sigui per practicar l’expressió escrita o l’expressió 

oral dels alumnes en petits grups. 

 

 

  



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Memòria de l’Institut Cubelles 

Curs 2014-2015 
 

 

83 
 

Annex 9: Memòries de les tutories. 

 

Tutor/a:  Pilar Cebrián Burriel 

Grup: 1r A ESO 

  

Nombre total d’alumnes. 

 

29 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 

0 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 0 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

L’alumnat del 1r A és molt divers. Hi ha diferències significatives a l’àmbit social, econòmic, personal i 

acadèmic. Aquest aspecte, si sabem aprofitar-ho, pot ser fins i tot enriquidor. El grup està ben cohesionat, 

i els alumnes manifesten sentir-se a gust i mantenir  bona relació. 

 

Hi ha un grup de 10 o 12  alumnes que ho aprova tot, amb bones notes, es mostren educats, responsables, 

constants, i manifesten bones capacitats i altes expectatives. D’altra banda hi ha un grup, molt més elevat 

que a la resta de primers, de 8 alumnes que formen part del PIM, degut a les seves dificultats 

d’aprenentatge i/o altres circumstàncies personals que correlacionen negativament amb la seva evolució.  

 

En relació al comportament, són alumnes que xerren molt, però coneixen perfectament el límit , mica en 

mica han anat millorant. Preocupen especialment l’Iván López, l’Oscar Fernández (el nombre 

d’incidències al llarg del curs ha estat molt elevada) són alumnes molt fràgils per diferents motius i caldrà 

tenir paciència i marcar límits  clars, tots dos tenen bona capacitat i estan integrats en el grup,  penso que 

es podria reconduir la seva conducta.  

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’ interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

Les sessions de tutoria s’han anat realitzant sense una programació prèvia, si bé a la reunió de tutores 

anàvem comentant la necessitat de realitzar unes o altres activitats. Malgrat  això la valoració que faig de 

l’hora de tutoria és positiva. Aquesta hora ha servit per parlar de situacions que preocupaven als alumnes, 

per gestionar conflictes que afectaven el grup i per poder treballar aspectes generals. 

De cara al curs vinent estaria bé  programar de forma general quins són els aspectes que es volen 

treballar. Jo suggeria: 

-Primer trimestre: activitats relacionades a l’ acollida (coneixement del centre i dels companys) 

-Segons trimestre: activitats relacionades amb l’autoconeixement i autoconcepte. 

-Tercer trimestre: activitats relacionades amb les habilitats socials. 

 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 
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La relació amb les famílies ha estat en general cordial. S’ha mantingut, com a mínim, una entrevista amb 

cadascuna de les famílies i en els casos més complicats fins a tres o quatre. 

 

El correu ha estat també una manera ràpida i eficaç de comunicar-nos i poder expressar reflexivament el 

que pensa cadascú. 

 

Els pares s’han mostrat receptius i l’actitud general ha estat d’acceptació i de col·laboració. 

 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Cal tenir present el seguiment dels alumnes següents: 

 

Aitor Fernández- Pendent de diagnosis del CESMIJ per valorar hiperactivitat/ falta de límits. 

Victor Melià- Pendent de diagnosis de La Vall d’Ebron per valorar transtorn de llenguatge escrit/ 

maduració. 
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Tutor/a: Magda Vicente 

Grup: 1r B ESO 

 

Nombre total d’alumnes. 

 

 

  29 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 

1(telèfon) 

Nombre de famílies a les que no has convocat.    0 

Totes les famílies han estat convocades una o més vegades. 

Hi hagut intercanvi de correus amb diferents pares o mares. 

Un mínim de 90 correus electrònics enviats per part meva 

responent a dubtes o diferents qüestions que preocupaven a 

les famílies. 

 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa ala cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

Hi hagut una clara i positiva  evolució  del grup. És un grup divers, diferent però que ha après a acceptar 

les diferències. Tot i que hi ha algun alumne que no  hi està còmode. És un grup amb certs elements 

distorsionadors  i  manipuladors. Fins i tot, agressius tal i com va quedar  palès en el Sociograma que es 

va fer a tutoria.  Els hi ha costat agafar el ritme de Secundària. És un grup, en general, prou infantil, 

juganer i sense hàbits d’estudi. Diferents professors s’han queixat per la no entrega de treballs i exercicis, 

alguns d’ells indispensables per aprovar l’assignatura. 

Sobre els resultats acadèmics de 29 alumnes passen de curs 22. 14 alumnes amb tot aprovat, els 8 restants 

tenen entre una i dues assignatures pendents. Els altres 7  tenen entre 3, 4 i 5 assignatures (treball de 

síntesi inclòs). Treballant una mica durant l’estiu no tindran cap problema en recuperar les assignatures 

pel setembre. El treball de tutoria queda avalat pels resultats  definitius que lluny estan del primer i  segon 

semestre.. 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

Tot el que s’ha programat ha estat adient. Encara que hi havia activitats que els i les alumnes no acabaven 

d’entendre o no col·laboraven gaire per la diversitat d’opinions. Com ara la fitxa de “Desconnectar la 

bomba”. Tots ells diferien bastant de les situacions que els hi generen pànic, vergonya i ràbia. I aquestes 

diferències no les entenien, entenen,  del tot.  S’ha treballat el tema dels horaris per facilitar el seu 

aprenentatge. El de l’agenda que la majoria utilitza de manera irregular i tots els temes proposats per la 

coordinadora de primer d’ESO.  

És un grup molt heterogeni. Tot el que era parlar sobre experiències personals els hi ha agradat bastant. 

Vídeos on sortien altres joves amb situacions reals, i   es podien identificar els hi ha agradat bastant. 

Tenim els grups de primer enamorats. Han sortit diferents parelles. Hem treballat el tema de la parella, 

què és amor i la llibertat de cada individu. Hi ha nois de 1r B que creuen que una noia ho ha de deixar tot 

per la parella. En un vídeo, vam veure les conseqüències de les dues  possibilitats, deixar-ho tot o no. Els 

hi va quedar molt clar. Temes pel que estan interessats és la sexualitat. Vam parlar-ne per sobre. Els vaig 

convidar abans de res que preguntessin a casa. No sembla que hi hagi gaire comunicació a casa respecte 

de certs temes. Van per lliure, i seria un tema per a treballar apropiadament durant el proper curs. Un altre 

tema adient seria el de l’empatia. Empatia envers altres persones i éssers més febles com poden ser els 

animals en general. Els animals de companyia  i la violència. S’estan donant molts casos d’adolescents i  
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maltractaments animal molt durs. I altres temes com les drogues que malgrat ser molt nens en alguns 

aspectes , tenen molt d’interès. No he trobat cap dificultat doncs compaginava la primera mitja hora on 

ells, sovint, feien lectura (hi havia dies que ho deixaven per més tard per la complexitat de temes a tractar) 

i  els hi passava diferents informacions de manera individual, o en grup. Passar llista,  si havien de venir 

algun dimarts, recollida de faltes justificades, comentar com funcionaven les tècniques d’estudi, horaris 

d’estudi, casos que m’explicaven d’una manera menys general, recollida de papers diversos, consultes, 

dubtes... 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

He estat en contacte permanent en totes les mares i algun pare. Excepte la mare del  Christian García que 

m’ha costat posar-me en contacte amb ella  i que vam tenir una entrevista telefónica on no va mostrar 

massa interès pel que fa o deixa de fer el seu fill. La resta de mares i pares s’hi han implicat força i 

l’entesa ha estat clara  i a la  una per les dues bandes per poder treballar plegats  pel bé dels nois i de les 

noies. No m’han traslladat cap crítica en cap moment. Haguera estat bé que davant de qualsevol dubte o 

discrepància ser la primera en enterar-me. Moltes famílies s’han queixat de que no hi hagués cap pàgina 

web on es traslladessin tots els treballs i  deures escolars,  i que havien de telefonar a altres pares o 

consultar el whatsup del grup que tenen els pares de primer. També molts pares s’han sorprès quan han 

vingut a parlar amb mi perquè els seus fills els portaven enganyats afirmant que no hi havia mai deures 

(agenda en blanc) ni tampoc exàmens. Alguns pares han suggerit separació de grups segons nivell.  

Després dels darrers esdeveniments dubto de la franquesa d’algunes mares. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Avaluacions i autoavaluacions pel professorat i l’alumnat, trimestrals o semestrals,  per comprovar 

l’efectivitat plena dels grups i el seu desenvolupament correcte. Aclarir als pares , mares  i familiars de 

primer les diferències entre Primària i Secundària. Animar als pares a col·laborar de manera plena amb el 

professorat i estreta amb el tutor o tutora. 
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Tutor/a:      Carme Vidal Álvarez      

Grup: 1r C ESO 

 Nombre total d’alumnes. 

 

26 alumnes 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 

La mare no va poder venir per motius de feina i per això la vaig 

convocar tres vegades, però no va venir. Vaig parlar amb la 

germana que una vegada va posar-se al telèfon. 

1 alumna   

Nombre de famílies a les que no has convocat. 

Totes les famílies van ser convocades i en alguns casos més 

sovint. 

 

0 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

El grup és molt infantil i molt mogut. A cada sessió s’ha de demanar els justificants de falta d’assistència, 

no adquireixen una rutina organitzativa.  

Quant als resultats acadèmics tot el curs van lluitar per què els alumnes lliuressin els treballs e deures, i al 

tercer trimestre van fer un descens significatiu per la falta d’estudi i organització. 

El comportament del grup de forma general va ser bo, exceptuant els alumnes que sempre tenen 

expulsions, que sempre són els mateixos. 

Qualsevol document: de notes, justificants, sortides, etc, sempre arriben fora de termini. 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

Els alumnes no tenen l’hàbit d’utilitzar l’agenda i no s’apunten els deures i els dies d’examen. 

Els nois sempre comenten que no castiguem les noies, només castiguem els nois, i no s’adonen que les 

noies es potent bé, què són ells que interrompen i porten els problemes. 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

La majoria de les famílies venen a saber informació sobre les notes mai no pregunten si l’alumne ho sap. 

Totes les famílies diuen que passen moltes hores a la “Play Station”, computadors, mòbil, jocs 

informàtics, i que castigaran sense aquests estris.  

Moltes famílies troben que si l’alumne té sed pot beure aigua a qualsevol moment, i vaig explicar que 

tenen entre hores per fer-ho perquè s’ha de tenir ordre i no interrompre. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

A la pàgina de l’institut s’hauria de posar algunes lectures: informacions de com estudiar, coses per 

millorar la memòria, recursos per aprofitar el temps, i quan es posi un nou tema convidar a tots a llegir, 

principalment els pares. 

Tots els alumnes tenir la mateixa agenda on sortirà el calendari, normes de convivència, lloc per posar un 

missatge a la família, etc.  
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Tutor/a:           Eva Torres Cano 

Grup: 2n A ESO 

  

Nombre total d’alumnes. 

 
31 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 
4 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 

Les que no he convocat jo ja s'havien entrevistat amb la 

Isabel 

 

14 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

Acabem el curs amb 13 alumnes amb totes les matèries aprovades i 6 alumnes amb 5 o més 

asignatures suspeses. És un grup molt hetereogeni i hem intentat adaptat-nos els uns amb els 

altres dins d'un ambient de respecte i tolerancia. A vegades hi ha hagut conflictes entre diferents 

personalitats però és un grup amb el que es pot dialogar i parlar obertament dels problemes.Són 

bastant xerraires però en general treballadors, tret d'una minoria que no s'esforça gaire 

 

 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, 

què ha tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més 

habituals, etc.): 

En quant a coses programades en tutoria, si us referiu a xerrades, jo no he vist cap en els 3 

mesos que he estat al centre. Les dificultats que he trobat han estat no tenir, en ocasions, tota la 

informació que el alumnes hem demanaven i, per tant, a vegades no poder-los ajudar amb el 

que necessitaven. Durant les tutories els informava del que parlàvem a les reunions de tutors i 

tractàvem problemes que hi havia al grup o amb altres professors. Moltes vegades m'he trobat 

que les coses es feien molt a "corre cuita" i jo no disponia d'informació necesària per donar-los, 

com temes relacionats amb el crèdit de sintesis, colònies, sortides etc . També al tenir la tutoria 

en dilluns i la reunió de tutors en dimarts això afectava que els hi donava la informació de les 

coses més tard. A vegades venia un altre profe i els informava abans que jo, que sóc la seva 

tutora i penso que això fa quedar a la tutora, a vegades, com que no té ni idea del que està fent. 

Veig molt positiu l'hora dedicada a tutoria individualitzada. 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a 

les valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

He trobat que alguns pares no contestaven a les meves trucades o no acudien a les entrevistes 

perquè al treballar, no podien venir al centre. Algunes entrevistes les he fet telfònicament per 

aquest motiu. No m'he trobat amb moltes queixes de pares, amb els que he parlat s'han mostrat 
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bastant col·laboradors. Molts pares reclamen més atenció per parts del tutors però a vegades no 

els hi podem donar tot allò que reclamen per falta de temps o d'hores de dedicació a tutoria. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

El meu suggeriment principal seria poder tenir la informació de coses referents a tutoria amb 

més antelació. També trobo molt important que si el tutor informa d'un assumpte o activitat i 

desprès es canvia (per part d'equip directiu o altre comissió) s'informi primer al tutor per tal que 

el tutor pugui informar al seu grup i sigui el tutor que ho informi. A vegades m'he trobat que 

venia un altre professor i informava de coses que jo no sabia que havien canviat. 
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Tutor/a:  Ester Pérez Massana          

Grup: 2n B ESO 

 

 Nombre total d’alumnes. 29 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que no han assistit. 1 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 0 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

Grup molt orgànic. Han evolucionat entre ells positivament al llarg del curs. Han après a tolerar-se una 

mica. Tot i que hi ha diferències insalvables entre alguns grups i els altres. 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

L´interès de l´alumnat a les classes de tutoria ha estat escàs. Els temes rellevants els hem tractat en una 

hora de classe normal si ha fet falta. 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

La relació amb tots ells ha estat fluïda i constat quan ha fet falta. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Si es tracta del que proposo pel grup classe:  

Es replantegi la ubicació d´alguns alumnes en aquesta aula (fer canvis amb altres classes) 

-Esther Salvador (al C) 

-Juan Esparrech (a l´A) 
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Tutor/a:           CARMINA GARCÍA PITARCH 

Grup: 2n C ESO 

  

Nombre total d’alumnes. 

 
30 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 
0 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 0 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

*El grup crec que ha evolucionat favorablement tenint en conte els 5 alumnes distorsionadors que duen sofrint-

los ja dos anys. Sobre tot una alumna en concret i per tots coneguda, no crec que faja falta dir el seu nom, ha fet 

molt de mal a la classe, ja que era impossible moltes vegades fer funcionar la classe amb normalitat i sobretot 

ha creat molt conflictes i els alumnes han quedat molt farts d’aquesta alumna i de vegades s’ha tingut que 

contenir a la classe per que no fora una batalla campal tant en paraules despectives o inclús en agressions. 

*El comportament de la classe ha segut millor que el de l’any passat però encara hem de millorar aquest 

aspecte, ja que encara tenim algun que altre conflicte, sobretot amb aquests 5 alumnes distorsionadors. 

*En quant als resultats acadèmics de la classe tenim 7 alumnes amb 6 o més assignatures suspeses dels quals un 

es repetidor i passarà segons la llei de curs. Una alumna d’aquests el curs següent no estarà  en el centre i dels 5 

alumnes que queden tenim 1 alumna  especialment absentista i 2 repetidors de 1r ESO . Que deuríem de 

plantejar-nos la conveniència o no de passar-los de curs.  La resta d’alumnes 13 han aprovat tot i 9 alumnes 

tenen 4 o menys suspeses pel que crec passaran de curs.   

 

 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

*M'ha semblat adient tot el programat per les sessions de tutoria, però el problema que m’encontra’t, és que la 

reunió de tutors era dimarts i la tutoria de 2n C era dilluns i havien coses importants que no podien esperar una 

setmana per dir-les i les he tingut que dir en hores de classe, amb el problema que no tinc tot el grup complet i 

els de reforç alguna d'aquestes coses no se n’assabentaven al mateix moment que la resta de classe. 

 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

*En quant a les reunions amb les famílies ha fet reunions amb TOTES les famílies i inclús en algunes d’elles 

s’han fet més d’una reunió. En total han hagut 41 entrevistes El percentatge de reunions fetes durant el curs és 

de 136,67%, es a dir que surt a una mitjana de 1.36 entrevistes per família. No s’han reflectit les trucades 

telefòniques a les famílies ja que han hagut moltes i s’han ates en quant s’ha tingut un moment lliure durant el 

dia que han fet la trucada. Via correu electrònic  han hagut poques comunicacions ja que les famílies 
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prefereixen que sentir la veu de la tutora per donar solució el més aviat possible i tampoc s’han enregistrat. En 

tot moment s’ha donat prioritat a parlar amb les famílies per la via més adient en cada moment, per tal de veure 

quines inquietuds tenien. 

*No hi crec que les famílies tinguin cap problema en el tracte rebut per part meua, sempre se’ls ha dit les coses 

tal qual eren i sense embussos, però també se’ls ha intentat donar solucions a tot el que m’han plantejat. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

*Que la reunió de tutors sigui abans de la tutoria de classe per poder arribar la informació més ràpidament i a 

tots els alumnes del grup a l’hora. 

*Deuríem revisar l’alumnat que hi quedi en cada grup, per tal de que els tres grups de tercer queden homogenis 

en quant a alumnes distorsionadors. Deuríem tenir en compte també al grup de classe de donar-los un respir i 

treure’ls els distorsionadors d’un grup i passar-los a un altre per a que no siguin els mateixos alumnes que 

sofreixen a aquestos alumnes un any més. 
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Tutor/a: María Milán 

Grup: 3r A ESO 

 

Nombre total d’alumnes. 

 

27 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però 

que no han assistit. 

0 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 0 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els 

resultats acadèmics en general, etc.): 

Partim de la base de que el grup i la tutora ja ens coneixíem del any anterior, ha hagut dos canvis  

d’alumnes a altres classes , (G. R.i I. J.)  Per altre banda s. han incorporat bastant bé els dos 

repetidors (S. A i I.S.) a la dinàmica del grup-classe . Un alumne nou, A. B., que va començar 

pel part del grup acceptat  més tard  és va fer malbé per diverses raons (per exemple equivocs en 

la comunicació, raons personals del alumne, companyies exteriors...)i  no va a integrar-se 

totalment al grup-classe.  

També  un petit grup que no volia treballar, mal comportament i que va intentar arrossegar  a 

gran part del grup  i  en ocasions impedint impartir algunes matèries. Això va  disminuint   a 

mesura que ha anat passant el curs amb paciència, coordinació amb la resta de tutores de 3r, la 

rapida comprensió i  actuació de la comissió de tutoria, i  l, equip docent recolzant les mesures 

correctives. Els alumnes finalment han neutralitzat aquests comportaments perquè s, han adonat 

de la importància del pas de nivell. 

 

En general el grup - classe ha assolit un grau òptim de cohesió, per exemple amb la participació 

conjunta al carnaval del institut ,  ells han manifestat   que “ se llevan mejor, a pesar de que hay 

islas-grupos, hay lanchas para ir de una a otra”.  

 

Els resultats acadèmics  han anat millorant bastants des de el primer trimestre; 13 alumnes tot 

aprovat i/o 1 o 2 suspesa.  

2n trimestre 8 tot aprovat i/o 1 o 2 suspesa, i el 3r trimestre; 14 aprovats i/o 1 o 2 suspeses   més  

2 repetidors i  +/- 6 alumnes que poden arribar a passar el curs  al setembre,   l` equip directiu ha 

fet les seves conclusions però  he de recordar  que ha estat considerat un grup  a nivell acadèmic 

més baix  que els altres 3rs., i és possible que  més del 80% passarà a 4r.  

 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, 

què ha tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més 

habituals, etc.): 

En general bastant més però es evident que hi ha hagut sessions i/o tallers que han despertat més 

interès i participació per part del alumnat. 

Molt interès  i gran participació en el taller sobre ús de les drogues també a sessió sobre   

sexualitat. Així mateix  les diferents activitats sobre violència de gènere, familiar, i de parella . 
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Menys interès el taller de cultura per la pau, i la visita del policia sobre les conseqüències penals 

del us i abús de alcohol. 

 

Molt encertat el canvi de hora de tutoria.  

També esclaridor la enquesta sobre “el temps d. estudi” que dedicaven. 

Els suggeriments més habituals han estat; voler canviar de lloc, opinar sobre conflictes entre 

alumnes, preguntar sobre sortides i possibles sortides. 

 

 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a 

les valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

 

La relació ha estat constant per e-mail, telèfon i entrevistes amb tots els pares;  alguns més  

vegades com S.G., S.M.,   A.S., J.R., A.B.,  i M.P,  malgrat que la familia d´O.B., no tenien 

Internet i una mica més de temps per trobar la de  A.R. i A.M. 

El temes de conversa majoritàriament han estat; la preocupació constant dels resultats acadèmics  

i l, estat anímic que comporta aquesta etapa adolescent del  fill/a  . Han valorat moltíssim els 

pares/mares/ tutors  i jo mateixa les informacions i valoracions  de les matèries   del professorat 

del equip docent de 3r. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2015-2016: 

Son importants les xerrades/tallers  exteriors perquè aporten noves visions als diferents temes. 

El grup classe  està més cohesionat encara que hi  ha alguns alumnes  (els repetidors i A.M.) que 

han manifestat la seva voluntat de canviar de grup l’any que ve. 

En ocasions per la manca de temps i/o urgència del moment amb les trucades, el e-mails, i les 

entevistes amb les famílies no he passat algunes informacions en el document google-site. Per 

tant buscar la manera d`agilitzar la transmissió entre tutora, equip directiu i les famílies, seria 

necessari.  

 

 

  



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Memòria de l’Institut Cubelles 

Curs 2014-2015 
 

 

95 
 

Tutor/a: Mariana Vaello 

Grup: 3r B ESO 

 

Nombre total d’alumnes. 

 

29 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però 

que no han assistit. 

1 (Només una família -Sara Martos- no va 

poder assistir per motius de feina però es va fer 

l’entrevista per telèfon i s’ha continuat el 

seguiment de l’alumna per telèfon i correu 

electrònic.) 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 0 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

D’una banda, el grup de 3r d’ESO B s’esperava que fos un molt bon grup perquè venia d’un 2n B amb 

bon resultats i on el professorat havia comentat que es podia treballar molt bé. La majoria d’alumnes es 

sentien còmodes dins del grup i trobaven que hi havia un bon ritme de treball, tot i que a finals del curs 

passat ja es va comentar que  molts alumnes miraven bastant pels seus propis interessos i sovint es feien 

petits grups dins del grup classe, on cada alumne/a es trobava més a gust i interactuava amb més facilitat 

amb els/les companys/es que l’alumne/a considerava més propers/es, encara que quan es tractava de 

temes important tots s’intentaven ajudar i arribaven a acords. 

 

D’altra banda, la incorporació de tres alumnes: Víctor Fernández, Iván Jiménez i Laura Sopesens ha 

resultat una influència negativa en el grup per l’actitud passiva davant l’estudi, el mal comportament a 

classe i l’actitud negativa / agressiva amb el professorat d’aquests alumnes, cosa que ha fet perdre temps 

de classe i que s’hagin viscut moments desagradables a l’aula. Així, alguns alumnes amb ganes 

d’aprendre i estudiar han sentit que el grup ha empitjorat perquè en alguns moments no es podia fer classe 

amb normalitat i demanaven que aniria bé per al grup que aquests alumnes que molestaven fossin 

expulsats durant un temps. 

 

Uns dels alumnes que més s’han deixat influenciar de manera negativa per part sobretot de Víctor i Iván 

han estat Hugo López i Sergio Suárez ja que han tingut algunes expulsions de l’aula i bastants incidències 

entre classe i classe. 

 

Un altre alumne que ha baixat molt el rendiment i també ha protagonitzat diversos episodis negatius, fins 

i tot, en alguna sortida (teatre de castellà) ha estat Adrián Cuevas. 

 

També cal dir que altres alumnes, han fet cas omís d’aquests individus i han seguit amb la seva feina i han 

continuat obtenint bons resultats. Per tant, els resultats acadèmics han evolucionat de manera positiva en 

la majoria dels alumnes, però durant el curs sempre ha hagut uns 7 / 8 alumnes que no han estat al nivell 

de la resta, treballant molt poc i suspenent bastant assignatures, especialment Siham Bel, Víctor 

Fernández, Iván Jiménez, Carlos Moreno, Laura Sopesens, Sergio Suàrez, Larisa Valkova...  

D’altra banda, també cal destacar que, tot i que alguns alumnes treballen per sota de les seves 

possibilitats, tres alumnes s’han mantingut tot el curs entre el notable i excel·lent en totes les matèries, es 

tracta de Miranda González, Judit López i Sara Martos. 
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Els resultat general del grup ha estat el següent: 

 

 Avaluació final 

Tot aprovat 14 alumnes 

Suspenen 1-2 assignatures 5 alumnes 

Suspenen 3-4 assignatures 2 alumnes 

Suspenen 5 o més assignatures 8 alumnes 

Total alumnes 29 alumnes 

 

Per tant, de cara al proper curs 19 alumnes promocionen a 4t de manera automàtica. De la resta (10 

alumnes), 8 alumnes queden pendent de les recuperacions de setembre, 1 alumna (Miriam Garcia) 

repetirà perquè no ha pogut seguir el curs amb normalitat, amb moltes absències i amb un horari adaptat 

per problemes de salut i 1 alumne (Sergio Suárez) en principi hauria de començar un PQPI donat les 

seves dificultats i la seva edat (dos anys més que la resta). 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

Aquest curs s’ha afegit a la sessió de tutoria els 30 minuts de lectura silenciosa. Això en algunes ocasions 

ha anat molt bé però els dies que s’havien de tractar diversos temes no es podia fer per falta de temps. 

Per tant, sempre que era possible es començava la tutoria fent la lectura silenciosa, després la tutora 

donava les informació pertinent i tot seguit l’alumnat explicava si aquella setmana hi havia alguna cosa 

que volien comentar o discutir. També, repassaven el calendari d’aula per remarcar les dades d’exàmens o 

treballs a lliurar. 

 

En general no els hi agrada fer activitats en les quals han de reflexionar però han mostrat molt d’interés en 

les sessions en els que s’ha treballat temes relacionats amb la violència de gènere o amb les relacions 

d’amistat / parella.  També han tingut molt d’èxit les xerrades externes sobre sexualitat o drogues i s’han 

mostrat receptius a l’hora de rebre informació sobre les optatives de 4t i orientació. 

 

Les queixes més habituals dels alumnes són que la majoria de professors diuen els deures al final de la 

classe quan ja estan recollint i que al final de les avaluacions tenen molts exàmens junts. 

 

Sempre suggereixen fer més sortides tot i que, quan hi ha, molts no hi participen. 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.):  

Per contactar amb les famílies o elles amb la tutora s’ha interactuat per telèfon o correu electrònic, tot i 

que algunes famílies, com ara de les alumnes Miriam García o Siham Bel, no tenen e-mail. 

 

En general no ha hagut gaires problemes per contactar amb les famílies, a excepció del pare de Laura 

Sopesens ja que en ocasions no contestava al telèfon o al correu, i a les entrevistes no assistia quan 

arribava el dia, per la qual cosa s’havia de tornar a contactar i quedar un altre dia. 

 

S’ha fet com a mínim una entrevista personal amb cada família, tot i que amb alguns alumnes s’han hagut 

de fer dues o tres. Cal dir que normalment ha estat la tutora qui ha convocat les entrevistes i en molt 

poques ocasions ha estat iniciativa dels pares. Tot i així, la majoria de les famílies han assistit a 

l’entrevista i en general han estat col·laboradores i acceptaven bé les propostes de l’equip docent i es 

mostraven receptives per veure com podien millorar els seus/es fills/es, a excepció de la família d’ Iván 

Jiménez que quan venia al centre tenia un discurs i després resultava ser un altre. 
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Tot i que el correu electrònic d’una banda és una manera ràpida i pràctica de contactar amb les famílies, 

d’altra banda es converteix en un “problema” en el sentit que les famílies volen que estiguem disponibles 

per contestar a qualsevol hora del dia. I amb tants correus i trucades es fa difícil poder enregistrar tota la 

informació en el drive. 

 

Una altra de les dificultats que m’he trobat és que algunes famílies demanaven els deures i la feina que 

havia de fer el/la seu/a fill/a quan estava malalt/a i això si que ha sigut un problema perquè el millor seria 

buscar a algun/a company/a de referència ja que la tutora no disposa d’aquesta informació i es va difícil 

aconseguir-la. 

 

Moltes famílies estaven nervioses enmig dels trimestres i volien saber com anaven els alumnes per veure 

si tot estava bé o calia donar un toc d’atenció o alguna ajuda per acabar bé el trimestre. Per aquesta raó, 

moltes vegades s’ha enviat correus al professorat demanant informació sobre l’evolució dels alumnes en 

qüestió.  

 

En general les famílies demanen que es continuï fent orientació a 4t ja que hi ha bastants alumnes que 

encara no tenen clar que volen estudiar.  

 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Pel que fa al grup, ara que es coneixen millor i que la majoria estan ben integrats, seria bo mantenir al 

grup de quart  a aquells alumnes que han treballat bé, han mostrat interès i que ara ja saben amb qui 

treballen millor i a qui poden demanar ajuda. També seria recomanable que Víctor F i Iván J no 

estiguessin junts. 

 

A l’hora de tutoria, aniria bé fer més xerrades externes perquè sembla que als alumnes els interessa 

bastant. Així com a principi de curs demanar als alumnes que els hi agradaria treballar a tutoria i quins 

temes els interessen més.  
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Tutor/a:      Isabel Soler Pérez 

Grup: 3r C ESO 

  

Nombre total d’alumnes. 

 

27 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 

0 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 0 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

El grup ha sigut complicat en general,  ja que hi havia presents alumnes que no tenen cap interès en els 

estudis i menys en tindre un bon comportament, sinó que més bé han intentat molestar al màxim en 

algunes classes i inclús en l’institut en general (guàrdies, patis, etc. )  

Pel que fa a la resta del grup més o menys han anat relacionant-se sense problemes excepte alguns 

alumnes que han tingut dificultats a causa de comentaris d’altres companys.  

El comportament ha estat dolent en alguns casos però ha sigut més a nivell d’alumnes individualment 

que de forma general, ja que han estat una bona classe, en general. 

Respecte als resultats acadèmics ha sigut una classe on el 50%, més o menys, ha anat tirant amb tot 

aprovat i 1  o 2 suspeses. Un altre 28% ha estat per altres coses, les seves prioritats no són ni els estudis ni 

tindre el títol de la ESO, i gairebé l’altre 22% són l’alumnat de reforç, que a més a més de tindre 

dificultats en l’aprenentatge tampoc es caracteritzaven pel seu esforç.  

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

Tots els temes programats per a les tutories m’han semblat molt adequats, tot i què hem anat un poc 

curtes de temps amb tot el que hi havia programat, ja que alguns temes necessitaven més temps del que hi 

havia preparat en principi. Però si m’hagués de quedar en algun tema seria el de violència de gènere, van 

estar molt interessats en el tema i en els vídeos que es varen passar, no tant en les activitats però en els 

debats. Les dificultats que m’he trobat han sigut més a nivell de recursos, en la classe de 3rC no 

funcionava el so per tant cada vegada que havíem de passar algun vídeo havia de buscar una altra aula i 

traslladar tot l’alumnat allà, amb tot el que això comporta. 

També pense que hem tingut poc temps per preparar les informacions dels itineraris de 4t,  i de després de 

4t: BTX i Cicles ja que molts d’ells hi estan molt interessats i ho hem hagut de fer a nivell individual per 

mail amb alguns pares i alumnes. 

Aquests 2 temes són els que més destacaria. 

 

També pense que s’hauria de deixar una o 2 sessions de tutoria per explicar el Treball de Síntesi, una per 

als que es queden i una per als que marxen de colònies. 
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En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

En general tots han pogut acudir tantes vegades com se’ls ha demanat (alguns d’ells fis 4 reunions) en 

algun o altre moment, molts d’ells fora de l’horari establert per a reunions, però han pogut assistir. M’he 

trobat que la majoria de pares o tutors tenen les mateixes opinions sobre l’alumnat, es a dir, ells ja saben 

el que els seus fills fan, tot i que alguns d’ells a casa tenen un comportament més de passotisme respecte a 

coses de casa que a l’institut. Alguns d’ells no comenten res a casa i d’altres ho expliquen, solen coincidir 

què els primers tenen bones notes i els segons són més dolentes.  

També m’he trobat altres que diuen a casa que no tenen deures i els pares no saben si això és veritat o no i 

m’han comentat que els agradaria tenir algun tipus de comunicació per parts del professorat de quins 

alumnes no fan deures. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Propose que en el mateix drive en el qual es posen les faltes, retards, incidències, etc, aparegui també un 

altre ítem que sigui si han fet o no els deures! Molts pares reclamen alguna forma de saber si fan deures o 

no, de quan tenen els exàmens, etc.  

Pense que això es podria fer des de la pàgina web del centre, activar algun tipus de calendari que informe 

als pares de dates d’exàmens i dels deures i treballs que té l’alumnat pendent. En principi si ja hi ha 

ordinadors a totes les aules i se suposa que ja hi haurà internet de manera continuada es pot fer des del 

mateix ordinador de classe. 
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Tutor/a:   Xavi González  

Grup:  4t A ESO 

  

Nombre total d’alumnes. 

 

30 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però 

que no han assistit. 

0 

Nombre de famílies a les que no s'ha establert cap 

contacte 

0 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els 

resultats acadèmics en general, etc.): 

El grup ha estat molt cohesionat, com sempre, tot i que l'aparició de problemes puntuals relacionats 

amb l'alimentació de tres noies ha comportat més actuacions per part del tutor. La integració de nous 

alumnes ha estat desigual: excel·lent en el cas del Boris, escassa (per absentisme) en el de Florencia. 

També s'ha integrat perfectament Víctor G. (provinent del grup B). 

Els resultats acadèmics del grup han estat bons, amb algunes excepcions alarmants, en alumnes amb 

problemàtiques personals greus (Júlia i Rubén). Cas apart és l'Isaac Lopo, qui malgrat les diverses 

entrevistes amb la família ha acabat presentant tard els papers de preinscripció a Cicles. 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, 

què ha tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més 

habituals, etc.): 

M'ha semblat adient la informació donada, tot i que potser s'hauria d'haver informat abans de les 

característiques i organització del Batx. En alguns casos, es van fer Portes Obertes a centres de la 

comarca abans que els nostres alumnes tinguessin tota la informació. 

 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

He modificat l'ítem del primer apartat donat que el contacte amb les famílies ha estat per moltes vies, 

al marge de l'entrevista personal, com es pot veure en el full annexe i al site del Registre d'actuacions. 

Amb gairebé totes hi ha hagut una comunicació fluida, excepte amb la mare de José Sánchez, que va 

donar-me “plantón” fins a tres vegades abans de poder entrevistar-nos (minvant així el nombre de 

sessions disponibles), o amb el pare de Youssef Bakkali, per feina (per això vaig entrevistar-me amb la 

germana). Tampoc vaig poder parlar amb el pare de Florencia Pérez per segona vegada, un cop va 

iniciar ella el seu absentisme. En molts casos, també he establert comunicació amb els pares, dins o 

fora del centre,  dins o fora de l'horari lectiu, en converses informals, donat el nivell de confiança que 

hem establert després de tres anys; en un parell de casos, però, només vaig establir contacte mitjançant 

els missatges verbals tramesos pels alumnes a les famílies. 

 

 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Avançar la informació sobre el Batxillerat i els Cicles encara una mica més, tenint en compte el 

calendari de Portes obertes. 

Estar més atents al calendari de les Proves per majors de 16 anys, donat que aquest any no hem 
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informat convenientment. 

 

 

 

4ESO A Alumne-a ent. conv. tel. watp./sms mail 
Mis. 

fill 

1 Armijo López, Sergio      X 

2 Bakkali , Youssef  X X    

3 Bellido Cerrillo, Andreu      X 

4 Caccin Rearte, Diego X X     

5 Cancer Pujolràs, Boris X X     

6 Cerruti Soplán, Estefanía X      

7 Céspedes Moreno, Maria     X  

8 Estarlich Matesanz, Sergi  X X    

9 Garcia Seval, Victor  X     

10 Herrada Arquer, Alex  X     

11 Lluch Vila, Damià    X XX X 

12 López Berlanga, Carlota  X    X 

13 Lopo Madrigal, Isaac XX  X    

14 Muñoz Mabilón, Julia XX  X XX   

15 Parera Gilbert, Judit     XX  

16 Pérez, Florencia Magalí X  X    

17 Porta Martínez, Laia  X    X 

18 Puche Barbarroja, Mireia  XX     

19 Rahmoun , Miriam  X     

20 Ruffo Rius, Berta XX X X  XX  

21 Rullo Tubau, Guillem XX XX X  XX  

22 Sallant García, Marc   X   X 

23 Salvador Arroniz, Mar  X     

24 Sánchez Bertolé, José X  XX   X 

25 Serrano Lagarda, Valentina Liria X      

26 Soto Suárez, Mar  X  X   

27 Torguet Martos, David  X     

28 Urquiza Yáñez, Víctor X X X    

29 Utrera Zamorano, Rubén X XXX X    

30 Vázquez Gamboa, Aitor  X X    
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Tutor/a:       Margarita Pujolras    

  

Grup: 4t B ESO 

 

Nombre total d’alumnes. 29 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que no han assistit. 2 

Nombre de famílies a les que no has convocat 2** 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

-Cohesió: hi ha hagut quatre noies de nova incorporació, de les quals una d’elles  ha estat absentista 

aproximadament en un 80% , una altra ha generat certs problemes de relacions entre el grup de noies i les altres 

dues s’han integrat  al grup sense problemes.  

El fet de ser un grup majoritàriament de noies ha provocat alguna situació d’enemistat esdevinguda per les 

publicacions i comentaris a les xarxes tecno-socials. 

-Comportament: no ha estat un grup excel·lent, ja que m’esperava molt més d’ells. Hi ha hagut alguns alumnes 

que no han estat a l’alçada del que s’esperava i han acumulat alguna incidència i expulsió per la seva actitud i la 

seva manca d’interès en la matèria. 

-Resultats Acadèmics: 19 alumnes amb tot aprovat, 4 alumnes amb 1ó 2 suspeses, 3 alumnes amb 3 ó 4 suspeses 

matèria 3 alumnes amb 5 ó més suspeses. 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

-Activitats programades a tutoria: no han generat massa interès pel fet de què hi ha hagut un munt de 

qüestionaris d’hàbits d’estudi, de salut i d’orientació que han ocupat gran part de la sessió.  A més a més hem de 

tenir en compte que la nostra sessió era compartida amb els 30’ de lectura, i els alumnes han trobat a faltar parlar 

de temes –ja foren d’actualitat, de preocupació o bé de manifestar la seva opinió. 

-Xerrades: van trobar que la de drogues era ja repetitiva i que preferien parlar de sexe i altres preocupacions 

personals. 

Va tenir èxit la participació d’un alumne Universitari de la facultat de Psicologia que després de passar el seu 

qüestionari a l’aula es va quedar per comentar com havia enfocat els seus estudis abans i després del batxillerat; 

tema que en aquell moment estàvem treballant a l’aula. 

-Dificultats: no haver disposat de més temps per poder fer debats. 

-Queixes: per la meva part m’ha costat el seu temps conèixer personalment als alumnes i no m’ha convençut 

massa la distribució dels alumnes de reforç.  

-Queixes: per part dels alumnes han trobat a faltar alguna sortida des de tutoria; ja sigui en un parc, al cinema, o 

bé a BCN.  

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

-Dificultats: pel que fa a l’horari, gran part de les famílies estaven més disponibles última hora, això vol dir que 

sovint havia de modificar el meu horari.  

-Relacions pares-tutora: cap problema, en general hi ha hagut bona entesa i fins i tot agraïments per part d’ells. 

Això no treu que amb unes famílies m’hi he trobat més còmode que en altres, és clar. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2015-2016: 

 

Reduir el nombre de qüestionaris i fer més activitats creatives proposades per ells. 
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Tutor/a:   Lalo Abad Francés         

Grup: 1r A Batxillerat  

 

Nombre total d’alumnes. 

 

28 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 

6 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 0 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

Aquest grup va començar una mica desubicat, ja que molts alumnes venien d’altres instituts i van notar el 

canvi. També hi ha alumnes que es pensen que el batxillerat és com l’ESO i van començar massa relaxats. 

Pel que fa al comportament, és millorable. Alguns alumnes s’han queixat dels seus companys, ja que fan 

tonteries, molesten , no s’ho prenen seriosament i no deixen fer classe. 

El principal problema que m’he trobat és l’ús inadequat que fan del mòbil. Encara que posis incidències 

continuen usant-ho. 

El grup ha estat prou cohesionat i no han sorgit conflictes entre ells. 

Els resultats acadèmics es podrien millorar. Sobretot han de ser conscients de la importància que té fer els 

deures i treballs. Han d’aprendre a organitzar-se bé el temps d’estudi. 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

Les hores de tutoria van molt bé per parlar amb ells. Les hem aprofitat sobretot per explicar com havien 

de fer el pla de treball del treball de recerca. 

Els alumnes que van fer el taller de coaching els va agradar, encara que només el van poder fer uns pocs. 

Seria interessant que ho poguessin fer tots. 

Es podrien programar més activitats (com xerrades o sortides) sobre els estudis que poden fer, ja que 

alguns alumnes no tenen clar quins estudis cursar. 

En general els alumnes estaven contents amb els professors. La queixa més habitual ha estat de la 

professora de català. Segons ells no feien classe i no es senten preparats per al curs vinent (ja vaig 

traslladar la queixa a la Noemi). 

També s’han queixat que no en totes les matèries pots millorar les notes finals. 

 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

En general he estat recolzada per les famílies dels alumnes. Estaven d’acord amb les notes i les decisions 

que preníem els professors. 

Amb alguns pares no he pogut concertar una entrevista, encara que he enviat correus a tots per informar-

los de l’evolució dels seus fills. 

També he rebut alguna queixa de la professora de català. 
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Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

El paper que els donem a final de mes amb les faltes no justificades dubto molt que arribi als pares. La 

majoria no el torna signat, encara que ho recordis a cada tutoria. Crec que el que funciona millor és el 

correu. És una manera ràpida i eficaç de notificar faltes, incidències, concertar entrevistes, etc. 

Els alumnes també em van demanar que l’esquiada es fes al gener, ja que molts marxen al desembre. 

També van suggerir la possibilitat de fer snowboard amb diferents nivells. 
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Tutor/a:          M. LUISA RODRIGUEZ SANCHEZ  

Grup: 1r B Batxillerat  

 

Nombre total d’alumnes. 

 

31 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 

1 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 9 

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

Cohesió bona. Comportament ha millorat lleugerament en general, encara que en algun cas no. Resultats 

acadèmics han millorat al final del curs. L'ambient de treball del grup ha sigut molt dolent durant tot el 

curs. 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

Allò programat ha sigut correcte, encara que degut a l'hora de tutoria (dijous última hora) no s'ha aprofitat 

tot el que es podia.  

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

La preocupació més general han sigut els resultats acadèmics, orientació pel futur després de la 

secundària i en un cas el comportament inadequat d'un alumne. 

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Podria programar-se alguna activitat de grup una mica dinàmica i pot ser, donarien més interès a l'hora de 

tutoria. 
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Tutor/a:  AURORA GRAU RIBERA               

Grup: 2n A Batxillerat 

  

Nombre total d’alumnes. 

 

22 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 

2 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 8  

 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

Pel que fa a la cohesió del grup ha estat bona, solament dues alumnes (Anna Guerra i Clàudia Baiges) han 

estat en contra de tota la classe i professors per fer qualsevol cosa: examen, sortida, acords del 

professorat, etc.  

 

La classe ha estat en bona harmonia i el comportament ha sigut bo  i no ha hagut  problemes. En l'únic 

que he vist algun enfrontament ha estat per posar els exàmens, ja que al ser un grup mixt de ciències i 

humanístic, doncs  no sempre estan d' acord a l'hora de posar dates d'exàmens. 

 

El delegat ha sigut Sergi Barros i la subdelegada Anna Guerra, han fet bé les seves funcions ja que gràcies 

a ells, sobretot a Sergi, han participat en moltes activitats,  ja que és un grup poc participatiu i no volien 

fer res, aprofiten qualsevol festivitat o celebració del centre per a no vindre i fer classe. Ens ha costat molt 

a les dos tutores de controlar aquest tema. 

 

L’evolució acadèmica  del grup ha sigut molt bona tot i que a la tercera avaluació hem ajudat a que 

aprovessin alguns alumnes i anaren a les PAU. 

Resultats: en la primera avaluació amb un 43% total d’aprovats amb cap assignatura  suspesa, en la 

segona avaluació un 34%, en la tercera avaluació un 54% i  la final un 90%. 

 

També cal afegir que en aquest grup hi havia gent repetidora i alguns d’ells anaven solament amb 

assignatures soles, com és el cas de Oleksander K, Naschely M, Esther M, Laura U. i Laura X. 

Solament un alumne s’ha donat de baixa: Rubén Pacheco. 

 

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

Pel que fa a la relació amb les sessions de tutoria, no tenien cap interès en parlar de cap altra cosa que no 

fos les PAU, la Universitat, i coses relacionades amb el seu futur. Per tant, han anat molt bé i les activitats 

i xerrades proposades per Noemi agradaven. Durant el primer trimestre quasi totes anaven centrades al 

Treball de Recerca i ja en el segon trimestre tot estava enfocat a les universitats que tant els interessava i 

angoixava, 

 

Hem fet xerrades organitzades per algunes universitats com  per exemple la UB, Rovira i Virgili, 

Universitat de VIC, hem anat a la UAB, etc. Per tant, han estat ben informats. 

 

També els hem explicat que quan acaben la carrera universitària obligatòriament han de tenir el nivell B2 

d’anglès que és l’equivalent al FIRST del Cambridge per això els vam canviar el llibre de text d’anglès 
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aquest any, tant a segon com a primer de batxillerat, perquè el que varen estar fent l’any passat era molt 

senzill i no els ajudava res ja que no els ensenyava el nivell que havien de tenir per a les PAU i molt 

menys per al FIRST.  

 

La sortida de la caminata a Sitges per la Castanyera, no entra dins dels seus objectius universitaris  però 

ajuda molt a cohesionar el grup ja que es fa a principi de curs. La varen valorar positivament i la tornarien 

a repetir. Els únics que no van anar del grup A van ser majoritàriament els repetidors, ja que tots els nois 

van anar i disfrutaren. 

 

En general ha sigut un grup difícil ja que no són gaire participatius. A l’hora de fer la festa de Sant Jordi, 

Nadal, Carnaval, etc, ens ha  costat molt a mi i al Sergi Barros (delegat i el que ha promogut totes les 

activitats en els dos grups de batxillerat) perquè participessin i es posaren d’acord, però al menys el grup 

A, gràcies a que era Sergi l’encarregat, encara ha pogut fer alguna activitat. També la graduació de final 

de curs ha costat, ja que del grup B no va participar ningú, solament dos alumnes.  

 

 

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

Al ser un grup amb 9 repetidors doncs la comunicació ha estat directament amb ells, encara que amb 

alguns pares dels repetidors també m’he reunit perquè m’han donat permís els mateixos alumnes. 

 

He fet entrevistes amb 14 famílies, les altres 8 famílies no reunides, 6 eren repetidors i les altres dos 

alumnes eren molt bones amb cap problema.  Això sí, he parlat telefònicament amb TOTES les famílies 

però no era necessari que vinguessin al centre.   

 

M’hagués agradat anar més tranquil·la a l’hora de trucar a qualsevol mare per dir-li alguna cosa respecte 

al seu fill o filla ja que havia de mirar cada cop la llista de quan feien els 18 anys i la veritat es que això  

no facilitava la feina.  

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Suggereixo que  si un grup de batxillerat, tant 1r com 2n no volen participar en les festivitats de Nadal, 

Carnaval i Sant Jordi,... doncs que es faci classe normal i a ser possible amb algun examen  ja que sinó la 

gent no vol acudir al centre per quedar-se en casa. 

 

Finalment, quan aquest any s’ha convocat a l’alumnat a fer vaga, molts no han vingut al centre, sé de 

primera mà que alguns han anat a Barcelona a les manifestacions però altres no han anat a cap lloc i s’han 

quedat en casa. Molts dient que preferien no vindre perquè hi havia professors que aprofitaven que no 

anaven quasi alumnes per no fer classe, sobre tot passava en les assignatures d’optativitat amb pocs 

alumnes (no en totes les optatives, i molt menys en les comunes) Això no és just perquè hi havien 

professors que fèiem classe normals (i n’érem bastants) però escoltàvem comentaris que generalitzaven al 

professorat de Cubelles i no és ni just ni professional. Demanaria que la Direcció del centre passés a cada 

hora per les classes de Batxillerat en un dia de vaga per vigilar o controlar que els professors estan donant 

les classes i no aprofiten per adelantar feina personal i enviar al pati a alumnes  com ha passat aquest any. 
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Tutor/a:           Sílvia Costa 

Grup: 2n B Batxillerat 

Nombre total d’alumnes. 

 

22 

Nombre de famílies convocades a una entrevista, però que 

no han assistit. 

0 

Nombre de famílies a les que no has convocat. 15 

En relació amb l’alumnat (evolució del grup pel que fa a la cohesió,  el comportament, els resultats 

acadèmics en general, etc.): 

Es tracta d’un grup de Segon de Batxillerat, el funcionament és força diferent a un grup d’alumnes més 

petits d’edat. La seva cohesió ha estat molt dolenta des del principi, potser motivada per  una sèrie de 

canvis fets a principi de curs motivats per els seus estudis de segon de batxillerat, per  les assignatures que 

cursaven. Els seus resultats tampoc han estat bons tot i que al final han millorat el resultat que pensaven 

que tindrien. Jo com a tutora he estat tot l’any avisant-los de que 2on de batxillerat era un curs diferent al 

que estan acostumats, però no acabaven de treballar allò que havien de treballar. També ha sigut negatiu 

per a ells la multitud de vagues que s’han donat durant el curs i a les quals si van afegir tot i que els hi 

vam recomanar el contrari. La cohesió, tot hi que la hem anat treballant durant el curs no es va aconseguir 

gaire canvi, probablement per la falta de temps que hi ha a un curs de 2on de batxillerat.  

 

En relació amb les sessions de tutoria (si t’ha semblat adient allò programat, l’interès generat, què ha 

tingut èxit, què no n’ha tingut, dificultats que t’has trobat, queixes i suggeriments més habituals, etc.): 

Si ha sigut tot adient i molt correcte, encaminat al seu futur acadèmic i a afrontar als seus problemes 

durant el curs, sobretot de tipus de motivació i emocional.  

 

En relació amb les famílies (dificultats per a contactar, coincidències o discrepàncies quant a les 

valoracions, suggeriments i queixes més habituals, etc.): 

A segon de Batxillerat, per l’edat que tenen, sobretot el tracta a estat amb ells directament, ja que quan 

compleixen 18 anys són majors d’edat i ja no pots contactar amb els pares per llei. Tot i així amb els 

pares que he contactat no hi ha hagut cap problema. Potser m’hagués agradat tenir més contacte amb els 

pares però no ha sigut afavorida per l’edat dels alumnes.  

 

Suggeriments i propostes per al curs 2014-2015: 

Encara que siguin alumnes grans tenir més contacte amb les famílies. Pel meu gust ha estat molt amb els 

alumnes i poc amb els pares.  
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Annex 10: Memòria de l’orientadora educativa. 

 

FUNCIONS ORIENTADOR CONCRECIÓ 2014-2015 OBSERVACIONS I PROPOSTES 2015-2016 

1. ATENCIÓ DIRECTA ALS ALUMNES (10 HORES) 

 
  

 
1.1. “Suport personalitzat dins de l'aula (metodologia, planificació, avaluació) a alumnes 
amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, 
requereixen una atenció específica.  
  
Aquest suport dins de l'aula ha de ser el fruit del treball coordinat i acordat entre orientador, 
departaments didàctics i equips docents i ha d'afavorir l' intercanvi d'estratègies i ajudes 
dins de l'aula.” 
 
 
 
 
 

 
 

No ha hagut demandes al 
respecte 

S’hauria de prioritzar aquestes actuacions per sobre 
de la docència a grups reduïts perquè és la que 
contribueix més a canvis metodològics dins de l’aula 
per atendre a tots els alumnes. 
 
Prioritzar aquest suport a 1r. ESO i professors més 
receptius. 
 
Cal insistir més des de l’equip directiu en aquest 
apartat i anant canviant metodologies. 
Esperem que la USEE comenci a generar canvis en 
aquest aspecte 
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1.2. “Docència sobre aspectes competencials relacionats amb la seva especialitat 
(competència de l'autonomia i iniciativa personal, competència aprendre a 
aprendre,competència social i ciutadana i competència comunicativa) i d'orientació 
professional per ajudar a contribuir a l'èxit acadèmic i professional dels alumnes” 
 
“Es dediquen, prioritàriament, als alumnes que presenten més dificultats en 
l'aprenentatge i, molt particularment, als que necessiten suports educatius específics 
per progressar en els aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries del 
centre. D'aquesta manera, els alumnes amb necessitats educatives especials, els 
alumnes amb dificultats d'aprenentatge i els alumnes amb risc d'exclusió social són 
els primers que s'han de beneficiar de la intervenció d'aquests especialistes. Aquesta tasca 
complementa les funcions que desenvolupen els professors de cada matèria pel 
que fa a l'atenció de les diferents capacitats, interessos i ritmes d'aprenentatge ...” 

Això s’ha ofert en A.I. de 
forma setmanal als alumnes 
amb PI i amb certa 
regularitat a altres sota 
demanda del tutor. 
 

 

Aquestes hores hauríen de poder-se oferir no tant en 
situació individual ( que també) com en grup. Però 
això es fa difícil si no es lliga a un projecte general 
del centre (com el de aprendre a aprendre, treball de 
les emocions, vocacional-professional, millora de la 
fluïdesa lectora...) i quasi del tot impossible si es 
dediquen forces hores a docència de matèries no 
pròpies de l’orientador (mates, llengua...).  
 
La franja més fàcil d’implementar és la de les 
optatives (cal contemplar-lo amb anterioritat) o 
tutoria. 
 
Cal veure també si cal que a alguns alumnes se’ls 
ofereixi la possibilitat de realitzar un currículum tipus 
“aula oberta” amb pràctiques a empreses. 
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1.3. Fer avaluacions psicopedagògiques i informes. (CONJUNTAMENT AMB L’EAP) 
 
TIPUS: 
 
-” Informes que orientin la presa de decisions del director del centre, l'equip docent, les 
famílies i/o serveis externs en relació amb els 
alumnes amb més dificultats d'aprenentatge, de conductes i/o risc d'exclusió.” 
 
 
 
 
 
 
- “ orientar l'escolarització a l'educació postobligatòria dels alumnes amb algunes dificultats 
d'aprenentatge i als quals no se'ls ha elaborat dictamen, o no han seguit cap programa de 
diversificació curricular (PI, PIM, PS), durant 
l'escolaritat obligatòria. El contingut d'aquest informe ha de formar part del 
document orientador.” 
 
Informes UEC 
 
Coordinació USEE  
 
 
CAL SEMPRE ENTREVISTA AMB ALUMNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquesta tasca ha estat més 
realitzada de forma oral que 
escrita, excepte en els 
casos de derivacions al 
CSMIJ i informe d’en S.S.  
per PQPI. 
 
S’ha orientat especialment 
als alumnes amb dictamen i 
amb més dificultats. No s’ha 
fet cap informe, però. 
 
S’ha col·laborat amb l’EAP 
amb informe UEC P.F. 
 
S’ha reelaborat 
conjuntament amb la 
Coordinadora Pedagògica el 
document orientador. 
 
També s’han realitzat 
algunes sessions de grup 
d’orientació vocacional 
(poques) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquesta funció ha estat històricament més pròpia de 
l’EAP que no pas de l’orientador. Per això, i d’altres 
motius, manca material al departament per realitzar-
la. Caldria adquirir material i destinar una partida 
pressupostària  a tal efecte. 
 
 
 
Cal preveure hores dins l’horari per poder realitzar 
aquesta tasca. 
 
Cal hora de coordinació amb EAP i tutora USEE (per 
separat) 
 
Cal sobretot fer aquesta tasca amb els alumnes amb 
D.Aprenentatge sense dictamen 8que cada vegada 
són més) 
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2.SUPORT TÈCNIC AL CONJUNT DE LA COMUNITAT ESCOLAR (10 HORES ) 
 

 

  

2.1. SUPORT TÈCNIC A L’EQUIP DOCENT 
 

2.1.2. “Assessorament per a la funció tutorial, tant als professors tutors com als 
equips docents per a un millor acompanyament dels alumnes i de les 
famílies.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 
 
Aquesta feina s’ha pogut realitzar 
gràcies a que dins de l’horari es va 
contemplar la reunió amb els 
tutors setmanal. 
 
Només s’ha pogut assistir a les 
reunions d’ED de 1r i 2n.  

Continuar prioritzant la 
possibilitat d’anar a totes les 
reunions de tutors i tenir fixades 
aquestes coordinacions a 
l’horari. 
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 2.1.2.” Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques 
de 
l'orientació acadèmica i professional dels alumnes.” 
 

 

Aquest suport ha estat possible 
gràcies a les reunions amb les 
tutores de 4t  i amb la 
coordinadora pedagògica 
previstes a l’horari. 

Continuar mantenint l’hora de 
reunió amb la Coordinadora 
pedagògica i els tutors de 4t. 
 
Resta pendent redactar 
document d’orientació 
acadèmico-professional amb 
activitats de 1r a 4t de l’ESO i 
quadern d’orientació alumne a 
incloure a la seva carpeta i anar 
omplint cada curs d’ESO. 

2.1.3. “Valoració dels grups classe des del punt de vista psicopedagògic i 
social per optimitzar la planificació de les activitats d'àrea i de l'acció tutorial i la 
creació d'un clima adequat de convivència i treball a l'aula que afavoreixi l'èxit 
educatiu.” 

Les valoracions s’han fet des del 
punt de vista social a traves del 
CESC a 1r, però ha estat molt 
difícil implementar mesures 
generals al respecte. 
 
S’ha passat una enquesta a 
alumnes 1r que caldria fer a 
principis octubre. 

Tornar a passar el CESC a 1r i 
2n. Facilitar la devolució dels 
resultats als tutors/alumnes amb 
previsió de reunions amb tutors 
contemplades a l’horari. 
 
Elaborar material per detecció 
clima classe, rebuda alumnes...  
 
Establir altres mesures per 
detecció assetjament escolar. 

2.1.4..“Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques per 
millorar la integració escolar i social dels alumnes, així com el seu arrelament 
al territori, per tal d'evitar el risc d'exclusió i afavorir l'èxit educatiu.” 

No ha hagut programes específics 
al respecte. 
 
 

 

Continuar coordinacions serveis 
socials i assistència a reunions 
de xarxa. 
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2.1.5. “Col·laboració en la planificació de les estratègies organitzatives i 

didàctiques per a l'atenció de les necessitats educatives dels alumnes que 
garanteixin la seva participació en les activitats d'aula i en l'entorn escolar 
ordinari. En casos específics, amb la col·laboració del professional de l'EAP.” 

Crec que el centre  li costa encara 
treballar en aquesta direcció, 
encara que cal continuar insistint. 
S’ha pogut col·laborar més en 
aspectes organitzatius que no pas 
didàctics. 

 

El curs vinent, tal com es recull 
a la memòria d’actuacions amb 
alumnes, caldrà liderar 
clarament des del departament 
d’orientació la proposta 
d’aquest canvis en alguns 
casos molt concrets d’alumnes 
amb NEE, així com en 
l’elaboració i seguiment del PI 
més globals. 
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2.1.6.  “Donar suport psicopedagògic a l'equip docent, conjuntament amb el tutor, 
o en l'elaboració, aplicació, seguiment i avaluació dels plans individualitzats.” 
 

 

 

 
Hi ha hagut en el primer trimestre 
un assessorament general al 
respecte del PI i una breu 
orientació sobre cada alumne a la 
CAD, no als equips docents 
 
 S’han atés demandes puntuals de 
professors, però, en general, la 
dinàmica del centre fa difícil 
aquesta tasca, sobretot pel que fa 
a l’avaluació i seguiment del PI 
que hauria de ser trimestral. 
 
S’han elaborat la part general dels 
PI intentant algun tipus d’implicació 
del tutor. No sempre s’han seguit 
pels diferents professors el que es 
recollia a aquest apartat perquè es 
fa dificil trobar en les reunions dels 
equips docents una estona per 
parlar d‘aquests aspectes més 
curriculars 

 
Cal formació del professorat 
respecte aquest tema (orientador 
del centre, extern, EAP...) 
 
Cal replantejar-se de nou el tema 
del PI i cal fer-ho a una CAD on 
s’arribi a acords concrets i 
factibles. 
 
Cal seguir treballant aquest 
aspecte a les CAD. 
 
Cal la presència de l’EAP a 
algunes d’aquestes reunions. 

2.1.7. Assessorament als departaments didàctics i als equips docents en aspectes 
pedagògics i organitzatius per atendre adequadament els diversos ritmes, nivells i estils 
d'aprenentatge.  

 

No s’ha realitzat aquesta tasca. No 
ha hagut demanda al respecte. 

 

Formació externa (estratègies 
organitzatives dins de l’aula per 
atendre diversitat) 
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2.2. SUPORT TÈCNIC A L’EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE 
 
2.2.1. “Suport a l'equip directiu en l'elaboració, aplicació, avaluació i actualització del 
Projecte educatiu en relació amb l'orientació educativa i mesures de 
diversitat.” 

 

 
 
S’ha assessorat en relació 
l’orientació acadèmica. 
 
 

 

2.2.2.” Participació en la CAD  o òrgan equivalent del centre per planificar i fer el 
seguiment i l'avaluació de les mesures d'atenció de tots els alumnes. 

S’ha assistit a les CAD 
convocades. 

Cal que la CAD comenci a 
redactar documents i protocols. 
(entrada i sortida grups de reforç, 
atenció a la diversitat dins de 
l’aula ordinària, seguiment i 
avaluació PI...) i compartir-los i 
consensuar-los amb la resta dels 
professionals 

2.2.3. Coordinació pedagògica dels recursos, les actuacions dels professionals dels 
serveis externs (serveis educatius del Departament d'Ensenyament i altres 
serveis, com l'hospital de dia i les aules hospitalàries) i del procés d'avaluació dels 
alumnes vinculats a aquests serveis, en col·laboració amb el professional de l'EAP. 

S’ha fet aquesta coordinació a 
partir de les necessitats que han 
anat sorgint. Potser caldria una 
coordinació també més preventiva 

Continuar tenint una dedicació 
setmanal de dies hores com 
enguany. 
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RESUM ACTUACIONS AMB ALUMNAT DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ: 

ALUMNE 

 
Grup Reunions 

EAP 

Reunions 

Tutor/cap 

d’estudis 

Reunions/ori

entacions 

 professors 

nivell 

Valoració 

psicope. 

Entrevistes 

alumne 

Entrevistes

/trucades 

família 

Derivacions 

o  

orientació 

vocacional 

Coordinació 

altres serveis 

Docència 

reforç 
A.I. Observacions pla treball 

Salvador 

Alba 

1r A  x x     x  Cal seguiment 

Laura Caro 1r A  x x     x   

Gisela Egea 1r A  x x     x  Cal seguiment 

Aitor 

Fernández 

1r A  x x x x X 

CSMIJ 

 x  Pendent de valorar per CSMIJ 

Caldrà coordinació seguiment 

Ivette 

Hernández 

1r A x x x  x   x  Atesa per UDITTA 

Caldrà coordinació i seguiment 

Paula 

Hernández 

1r A  x x     x   

Paula Sala 1r A  x x     x  Problemes emocionals. Cal 

seguiment 

Alexei Juez 1r B  x x     x   

Alba Lopo 1r B  x x    X 

Reforç Càrites 

x  Caldrà seguiment 

Felipe 

Orozco 

1r B  x x       Derivat per pediatre a CSMIJ. 

Caldrà seguiment 
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ALUMNE 

 
Grup Reunions 

EAP 

Reunions 

Tutor/cap 

d’estudis 

Reunions/ori

entacions 

 professors 

nivell 

Valoració 

psicope. 

Entrevistes 

alumne 

Entrevistes

/trucades 

família 

Derivacions 

o  

orientació 

vocacional 

Coordinació 

altres serveis 

Docència 

reforç 
A.I. Observacions pla treball 

Raúl Díez 1r C  x x    CSMIJ 

(a través EAP) 
  Seguiment CSMIJ 

Ania Molero 1r C X x x  x   x  Dictamen 

PI 

Absentisme intermitent. Es va 

intentar derivació serveis 

socials. 

Caldrà seguiment alumna i PI 

Yerai 

Redondo 

1r C  x x    Reforç Càrites x  Caldrà avaluació i seguiment 

Matyilda 

Szczypioska 

1r C  x x     x  Absentisme intermitent. Es va 

intentar derivació serveis 

socials. 

Gabriela 

Ungureanu 

1r c  x x     x   

Thomas 

Weinrich 

1r C X x x x x  Reforç Càrites x  Caldrà seguiment 

Atés pel CSMIJ 

Alejandro de 

los Mozos 

2n A  x  x   X 

Serveis Socials 
   

Maria 

Centeno 

2n A   x     X   

Oriol Garcia 2n A  x  x x   X  Caldrà reorientació. Es va 

intentar entrevista mare 

infructuosament 

ALUMNE 

 
Grup Reunions 

EAP 

Reunions 

Tutor/cap 

d’estudis 

Reunions/ori

entacions 

 professors 

nivell 

Valoració 

psicope. 

Entrevistes 

alumne 

Entrevistes

/trucades 

família 

Derivacions 

o  

orientació 

vocacional 

Coordinació 

altres serveis 

Docència 

reforç 
A.I. Observacions pla treball 
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Erika Jusuf 2n A  x x     x  NEE 

Cal seguiment adaptacions 

Christian 

Martínez 

Astudillo 

2n A x x x x x  Fisioterapèuta 

Psicóloga 

privada 

x x NEE 

Caldrà seguiment 

Emilio 

Miranda 

2n A  x x    Psicòloga 

privada 
  Proposat per grup de reforç. 

Caldrà seguiment adaptació a 

tercer 

Eric Nogales 2n A  x x     X   

Judith Prieto 2n B        x   

Carla 

Vellarino 

2n A  x x x x  Psicòloga 

privada 

x  Absentisme intermitent. Es va 

intentar derivació Serveis 

Socials 

Caldrà seguiment 

Pol Cuscó 2n B  x x  x     caldrà seguiment adaptacions 

Juan 

Esparrech 

2n B  x x x   Serveis Socials x  Caldrà seguiment 

Alba 

González 

2n B x x x x   DGAIA 

CRAE 

x x Possible baixa del cente 
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ALUMNE 

 
Grup Reunions 

EAP 

Reunions 

Tutor/cap 

d’estudis 

Reunions/ori

entacions 

 professors 

nivell 

Valoració 

psicope. 

Entrevistes 

alumne 

Entrevistes

/trucades 

família 

Derivacions 

o  

orientació 

vocacional 

Coordinació 

altres serveis 

Docència 

reforç 
A.I. Observacions pla 

treball 

Nahia 

Méndez 

        x   

Ivan Moreno 2n B  x x  x     Cal curs vinent 

coordinació directa amb 

UDITTA i CSMIJ. 

Seguiment adaptació 

José Miguel 

Ocampo 

2n B  x x    Serveis socials x  Absentisme 

Possible baixa? 

Caldrà seguiment 

Laura 

Rodríguez 

2n B  x x x  x 

Psicòloga 

Ajuntament 

   Ha mancat més 

intervenció directa amb 

alumne. Caldrà seguiment 

si no és baixa. 

Rafa Tejero 2n  B x x     x 

 

Educador i 

psiquiatre 

Hospital de Dia 

  Caldrà seguiment 

Iris Culebras 2n C x x x x   x 

Educador i 

psiquiatre 

Hospital de Dia 

  Derivada centre amb 

USEE clínica 

Baixa centre 

Josep Duran 2n C x x x x x   X  Caldrà seguiment i 

avaluació psicopedagògica 

Luis Miguel 

López 

2n C  x  x      Seguiment i actuació 

directa amb pares? 
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ALUMNE 

 
Grup Reunions 

EAP 

Reunions 

Tutor/cap 

d’estudis 

Reunions/ori

entacions 

 professors 

nivell 

Valoració 

psicope. 

Entrevistes 

alumne 

Entrevistes

/trucades 

família 

Derivacions 

o  

orientació 

vocacional 

Coordinació 

altres serveis 

Docència 

reforç 
A.I. Observacions pla 

treball 

Nohemi 

Prieto 

2n C  x x     X  Seguiment adaptació 3r 

Antonio 

Remujo 

2n C  x x     x  Seguiment  

Alba 

Rodriguez 

2n C  x x     x   

Sebastian 

Álvarez 

3r A  x  x  x    Informació sobre PQPI 

Ailen 

Ramirez 

3r A  x   x  Es va intentar 

derivació SS 
  Absentisme. Es va intentar 

treballar aspectes 

emocionals però 

l’absentisme ho va 

impedir. Caldrà 

seguiment. Cal aclarir 

protocol intern absentisme 

Joan Rico 3r A  x  x x x    Se li orienta cap a un 

PQPI. La familia no 

acepta.Caldrà seguiment 

Alex Mulet 3r A  x  x      Seguiment sota demanda 

José Ruíz 

Montero 

3r A  x  x x x    Informació sobre PQPI 

Seguiment sota demanda 

Siham Bel 

Abbas 

3r B  x  x x x    Informació sobre PQPI 

Seguiment sota demanda 

Victor 

Fernández 

3r B  x  x x x    Informació sobre PQPI 

Seguiment sota demanda 
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ALUMNE 

 
Grup Reunions 

EAP 

Reunions 

Tutor/cap 

d’estudis 

Reunions/ori

entacions 

 professors 

nivell 

Valoració 

psicope. 

Entrevistes 

alumne 

Entrevistes

/trucades 

família 

Derivacions 

o  

orientació 

vocacional 

Coordinació 

altres serveis 

Docència 

reforç 
A.I. Observacions pla 

treball 

Míriam 

García 

3B x x X 

(correu) 

x x Psicóloga 

Ajuntament 

X 

Serveis 

Socials 

CSMIJ 

 x L’assistent social del 

CMIJ proposa per ella 

curriculum Aula Oberta 

(pràctiques empresa) 

caldrà seguiment intensiu 

Ivan 

Jiménez 

3B  x  x  x    Informació sobre PQPI 

Seguiment sota demanda 

Laura 

Sopesens 

3B  x  x x x 

CSMIJ 

Serveis 

Socials 

  Ha mancat més actuacions 

directes amb alumna. Si 

segueix al centre caldrà 

seguiment 

Sergio 

Suárez 

3B x x x x x x  x x Derivat a un PQPI 

Pedro Fuerte 3C x x     X 

Serveis 

Socials 

CSMIJ 

  ? 

Alex Leon 3C  x x x x x 

CSMIJ 

CSMIJ 

Serveis 

Socials 

  Derivat a el curs de 

preparació prova accés 

cicles 
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ALUMNE 

 
Grup Reunions 

EAP 

Reunions 

Tutor/cap 

d’estudis/coor

dinadora 

pedagògica 

Reunions/ori

entacions 

 professors 

nivell 

Valoració 

psicope. 

Entrevistes 

alumne 

Entrevistes

/trucades 

família 

Derivacions 

o  

orientació 

vocacional 

Coordinació 

altres serveis 

Docència 

reforç 
A.I. Observacions pla 

treball 

Sergio 

Armijo 

4A  x    x    Orientació CFGM 

Estefania 

Cerruti 

4A  x    x    Orientació CFGM 

Carlota 

López 

4A  x  x  x     

Isaac Lopo 4A  x    x    Orientació CFGM 

No es va preinscriure. 

Julia Muñoz 4A  x  x  x     

Judith 

Parera 

4A  x    x     

Guillem 

Rullo 

4A x x   x  x 

Psicòloga 

privada 

  Caldrà seguiment 

NEE 

Valentina 

Serrano 

4A  x    x     

Victor 

Urquiza 

4A  x   x x     

Daniel 

Claveguera 

4B  x X 

(correu) 

x x x CSMIJ 

UDITTA 
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ALUMNE 

 
Grup Reunions 

EAP 

Reunions 

Tutor/cap 

d’estudis/coor

dinadora 

pedagògica 

Reunions/ori

entacions 

 professors 

nivell 

Valoració 

psicope. 

Entrevistes 

alumne 

Entrevistes

/trucades 

família 

Derivacions 

o  

orientació 

vocacional 

Coordinació 

altres serveis 

Docència 

reforç 
A.I. Observacions pla 

treball 

Abderrahim 

Facks 

4B  x    x     

Cristina 

Garcia 

4B  x  x x x 

Psicóloga 

ajuntament 

 

    

Juan Daniel 

Gutierrez 

4B  x  x  x Traca    

Maria José 

Izquierdo 

4B           

Maribel 

Molero 

4B x x   x      

Pamela 

Rodríguez 

4B  x        Absentisme 

Oliver 

Rodriguez 

3r B  x  x       

Jordi Bravo 

 

  X  X X x    Matriculat a principi de 

curs se li orienta a 

preparar-se els exàmens 

GESO i es fa el seguiment 

Sara Kattah Batx       Serveis 

Socials 

   

Malco 

Trinidad 

Batx  x  x x derivació 

psicòleg 
   Pendent de saber si ha anat 

a algun psicòleg. 
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Annex 11: Resultats de les proves externes. 

 

3r ESO 

Llengua catalana 

 

 

Llengua castellana 
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Matemàtiques 
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4t ESO 

 

Llengua catalana 

 

 

Llengua castellana 

 

 

  



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Memòria de l’Institut Cubelles 

Curs 2014-2015 
 

 

128 
 

 

Matemàtiques 

 

 

Llengua anglesa 
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PAU juny 2015 

 

Ha aprovat el 100% de l’alumnat que s’ha presentat a les PAU 

 

 

 

Matèria 

M
it

ja
n

a
 

C
a
ta

lu
n

y
a

 

M
it

ja
n

a
  
  

 

In
s.

 C
u

b
el

le
s 

N
o
m

b
re

 

d
’a

lu
m

n
es

 

 M
it

ja
n

a
 

C
a
ta

lu
n

y
a

 

M
it

ja
n

a
  
  

 

In
s.

 C
u

b
el

le
s 

N
o
m

b
re

 

d
’a

lu
m

n
es

 

 

  

2014 

 

 

2015 

 

Ll. catalana 6,23 4,28 32 6,46 6,02 20 

Ll. castellana 6,53 6 32 6,56 6,15 20 

Anglès 6,29 5,83 32 7,26 6,92 18 

Hist. de la Fil 6,26 6,63 15 6,30 6,37 12 

Història 6,48 6,12 17 6,70 7,56 8 

Biologia 6,49 6,61 9 6,41 5,72 9 

C. de la terra 6,16 5,25 1 5,44 5 6 

Dibuix tècnic 5,59 4 4 5,76 9 1 

Eco. empresa 6,7 6,33 6 6,19 4 3 

Electrotècnia       

Física 5,23 2,5 3 6,02 4,4 5 

Geografia 5,76 6 11 6,40 5,25 6 

Grec 7 8,33 3 7,13 7,2 5 

Hª de l’Art 6,02 5,82 11 6,05 5 5 

Lit. castellana 6,63 5,25 4    

Lit. catalana 6,42 6,63 4 6,28 8 1 

Llatí 5,63 7,31 8 5,86 6,25 2 

Mat. Ap CCSS 6,26 6,08 6 7,01 4,50 2 

Matemàtiques  4,97 3,79 7 6,30 5,50 2 

Química 5,83 7,25 4 6,85 6,07 7 

T. industrial 7,47 7 1 7,07 7,5 1 
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Annex 12: Avaluació de la inspecció a partir dels indicadors del centre (SIC). 
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Annex 13: Calendari de les reunions realitzades durant el curs 2014-2015. 

 

Setembre 2014 

1 2 3 4 5 

10h. Rebuda professorat 

nouvingut  
8.15-14.30h Exàmens 

recuperació ESO/1BAT 
Calendari recuperacions ESO 
Calendari recuperacions bat 

8.15 Exàmens recuperació 

ESO/1BAT 

Avaluacions extraordinàries 
9-10   1batxillerat 
10h     4ESOA/2ESOA 
10.30 4ESOB/2ESOB 
11.00 1ESOA/2ESOC 
11.30 1ESOB/3ESOA 
12.00 1ESOC/3ESOB 

10h Lliurament notes 
10h. Reunions depts. 
12h. Pla de lectura 

 

11h Claustre 

8 9 10 11 12 

Equips docents batxillerat 
8.30 1BAT 
9.30 2BAT 
10.30 Possibles juntes 

d’avaluació extraord.  
 
18h Reunió amb famílies 

1ESO 

Equips docents ESO 
8.30 1ESO 
9.30 2ESO 
10.30 3ESO 
11.30 4ESO 
 
 

10.30 Reunió tutors-es ESO 
11.30 Sessió informativa 

gestió tutoria amb eines 

Google (tutors-es) 
12.30 Reunió tutors-es 

batxillerat 

 
 

DIADA NACIONAL DE 

CATALUNYA 
 

9.30 Sessió informativa 

recursos TIC centre (tot el 

professorat) 
10.30 Reunió CAD 
10.30 Reunió professorat 

d’alternativa 
11.30  Reunió comissió 

d’activitats 

15 16 17 18 19 

Inici del curs 
9-10h. Alumnes des de 2ESO 

fins 2BAT 
10-11h  Benvinguda alumnat  

1BAT procedent d’altres 

centres 
11-13h. Alumnes de 1ESO 

15.30 Comissions de treball    

https://drive.google.com/a/institutcubelles.cat/file/d/0B9wfyf909hdsOW1iSUdfSWhWa3M/view
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/file/d/0BxMivdo70sZqaDliWVZBbjlHd2s/edit
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/file/d/0BxMivdo70sZqaDliWVZBbjlHd2s/edit
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/file/d/0BxMivdo70sZqaDliWVZBbjlHd2s/edit
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Elecció d’optatives de 1-

3ESO 

22 23 24 25 26 

 15.30 Equip docent 1ESO 
16.30 Equip docent 2ESO  
19h. Reunions tutors-es amb 

famílies (ESO-BAT) 

  Data límit lliurament de 

programacions 

29 30    

 15.30 Equip docent 3ESO 
16.30 Equip docent 4ESO 
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Octubre 2014 

29 30 1 2 3 

 15.30 Equip docent 3ESO 
16.30 Equip docent 4ESO 

   

6 7 8 9 10 

 15.30 Comissió d’atenció a la 

diversitat: professorat grups 

de reforç, caps dept. 

mat/cast/cat/ang, orientadora, 

coord. pedagògica 

   

13 14 15 16 17 

Festiu: Dia de lliure disposició Tot el professorat: 
15.30 Presentació Projecte 

Buchenwald (E.Garriga).  
16.30 Discussió aspectes 

concrets de les NOFC 

   

20 21 22 23 24 

Inici període introduir notes 

preavaluació ESO i bat 
15.30 Claustre 
16.30 Grup de discussió 

avaluació Pla estratègic 
18.00 Consell Escolar 

   

27 28 29 30 31 

 15.30 Preavaluació 1bat 
16.30 Preavaluació 2bat 
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Novembre 2014 

3 4 5 6 7 

Festiu: dia de lliure disposició 15.30 Preavaluació 

1ESO/3ESO 
16.30 Preavaluació 

2ESO/4ESO 

   

10 11 12 13 14 

 15.30 CAD (Claroread)    

17 18 19 20 21 

Inici període introduir notes 

1a. avaluació 2bat 

 

  Acabament 1a. avaluació 2bat 

24 25 26 27 28 

Inici 2a. avaluació 2bat 15.30 Claustre extraordinari 

elecció representants 

professorat al Consell Escolar, 

a continuació: Comissió de 

festes ( final del 1r. trimestre / 

Carnestoltes) 
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Desembre 2014 

 1 2   

Inici període introduir notes 1a. 

avaluació 1bat i ESO 
15.30 Junta avaluació 2batA 
16.30 Junta avaluació 2batB 

 

  Final 1a. avaluació 1bat i ESO 
Lliurament de butlletins de 

notes de la 1a. aval. 2bat 

8 9 10 11 12 

Festiu: Immaculada Concepció Inici de la 2a. avaluació 1bat i ESO 
PER A TOT EL CLAUSTRE 
15.30 Presentació servei de mediació 
A continuació,  Presentació premis TR 

Omnium Cultural Garraf 
16.30 Discussió NOFC  

 
 
 

  

15 16 17 18 19 

 Juntes 1a. avaluació 
15.30-16.15 1ESOA/3ESOA 
16.15-17.00 1ESOB/3ESOB 
17-17.45      1ESOC/3ESOC 
17.45-18.30 2ESOC 
19.00 Constitució del nou Consell Escolar 

Juntes  1a. avaluació 
15.30-16.15  4ESOA/2ESOA 
16.15-17.00  4ESOB/2ESOB 
17.00-17.45  1BatA 
17.45-18.30  1batB 

  

22 23 24 27 28 

Esquiada (TOT EL DIA) Darrer dia lectiu del primer trimestre 
09.45 Xerrada Buchenwald 4ESO 
11.45 Xerrada Buchenwald BAT 
11.45 Activitat lectura ESO 
12.45 Amic invisible i lliurament notes 
13.15 Concurs de talents 

Inici vacances de Nadal   



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Memòria de l’Institut Cubelles 

Curs 2014-2015 
 

 

137 
 

 

Gener 2015 

   1 2 

     

5 6 7 8 9 

     

12 13 14 15 16 

 15.30 Equip docent de 4ESO 
16.00 Equip docent de 3ESO 
16.45 Equip docent de 2ESO 

   

19 20 21 22 23 

 15.30 Equip docent 1ESO 
16.30 Reunió equip de 

mediació 

(professorat+alumnes) 

   

26 27 28 29 30 

Posada en marxa del servei de 

mediació 
15.30  equip docent 1BAT 
16.30  equip docent 2BAT 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

Memòria de l’Institut Cubelles 

Curs 2014-2015 
 

 

138 
 

 

Febrer 2015 

2 3 4 5 6 

 15.30 Reunió CAD*  Sortida a la UAB 2n bat  

9 10 11 12 13 

 PROVES 4ESO 
9-10 llengua catalana 
10-11 matemàtiques  
 
15.30  Equip docent 1ESO/3ESO 
16.30  Equip docent 4ESO 

PROVES 4ESO 
9-10 llengua castellana 
10-11 llengua anglesa 
 

  

16 17 18 19 20 

CARNESTOLTES CARNESTOLTES   Acabament 2a. aval. 2bat 

23 24 25 26 27 

Recuperacions pendents ESO Recuperacions pendents ESO 
15.30 Junta d’avaluació 2batA 
16.30 Junta d’avaluació 2batB 

Recuperacions pendents 

ESO 
Recuperacions pendents ESO 

 
Eleccions sindicals 

Recuperacions pendents ESO 

 

*Formen part de la CAD: Caps de departament de català, castellà, matemàtiques i llengües estrangeres, orientadora, professorat dels grups de reforç, professorat d’atenció 

individualitzada (AI), coordinadora pedagògica, coordinadora lingüística. 
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Març 2015 

2 3 4 5 6 

 

 

 Proves GESO (durant 

l’horari escolar) 
Proves GESO (durant l’horari 

escolar) 

9 10 11 12 13 

 15.30 Recuperacions  matèries 

pendents 1bat 
  Acabament 2a. avaluació ESO 

i 1bat 

16 17 18 19 20 

Inici de la 2a. avaluació 1bat i 

ESO 
 

Juntes 2a. avaluació 
15.30-16.15 1ESOA/3ESOA 
16.15-17.00 1ESOB/3ESOB 
17-17.45      1ESOC/3ESOC 
17.45-18.30 2ESOC 

Juntes  2a. avaluació 
15.30-16.15  4ESOA/2ESOA 
16.15-17.00  4ESOB/2ESOB 
17.00-17.45  1BatA 
17.45-18.30  1batB 

  

23 24 25 26 27 

 15.30 Preparació Sant Jordi 
2BAT-Sortida a la UB Geografia 

 

15.30h Claustre 

18h. Consell escolar ordinari 

3ESO Sortida a l’Eixample de Barcelona  Darrer dia lectiu abans 

vacances de Setmana Santa 

30 31    
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Abril 2015 

  1 2 3 

     

6 7 8 9 10 

    11.30h  Consell escolar 

extraordinari 

13 14 15 16 17 

 15.30 equip docent 1ESO 
16.30 equip docent 2ESO 

   

20 21 22 23 24 

 15.30  equip docent 3ESO 
16.30  equip docent 4ESO 

Simposi de Treballs de 

Recerca CRP Garraf 

 

 

27 28 29 30  

 15.30  equip docent 1BAT 
16.30  equip docent 2BAT 
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Maig 2015 

    1 

     

4 5 6 7 8 

 15.30 Reunió de caps de dept. TS 1ESO. CdA La Noguera TS 1ESO. CdA La Noguera TS 1ESO. CdA La Noguera 

11 12 13 14 15 

TS 1ESO TS 1ESO. Tribunals 
15.30 Equip docent 1ESO 
16.30 Equip docent 2ESO 

  Acabament 3a. aval. 2bat 

18 19 20 21 22 

TS 2ESO.  CdA Ripollès TS 2ESO. CdA Ripollès 
15.30 Equip docent 3ESO 
16.30 Equip docent 4ESO 

TS 2ESO. CdA Ripollès TS 2ESO TS 2ESO. Tribunals 

25 26 27 28 29 

 15.30 Junta d’avaluació 2batA 
16.30 Junta d’avaluació 2batB 
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Juny 2015 

1 2 3 4 5 

TS 3ESO. CdA Valls d’Àneu TS 3ESO. CdA Valls d’Àneu 
15.30 Comissió d’activitats: final de 

curs 

TS 3ESO. CdA Valls 

d’Àneu 
TS 3ESO TS 3ESO. Tribunals 

8 9 10 11 12 

TR 4ESO TR 4ESO 
15.30 Reunió de la comissió 

pedagògica 
(Caps dept/seminari + coordinadors-es) 

TR 4ESO TR 4ESO TR 4ESO 

15 16 17 18 19 

Recuperacions extraordinàries 

2bat 
Horari recuperacions 

 
 

Recuperacions extraordinàries 2bat 

 
Sortida 1ESO Les Deus Aventura (St 

Quintí Mediona) 

Recuperacions 

extraordinàries 2bat 
 
Sortida 2-3ESO Port 

Aventura 

Recuperacions extraordinàries 2bat 
18h Lliuraments premis de treballs 

de  recerca de 2n de batxillerat Aj. 

Cubelles 

Recuperacions 

extraordinàries 2bat 
 
Darrer dia curs 2014-15 

  

https://docs.google.com/document/d/1DSIEdXx69AkGFfyQjNe_XzcDs_pfQ0rUY0s_iZS8DBM/edit?usp=sharing
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22 23 24 25 26 

09.00 Junta final 

extraordinària 2bat 
Juntes avaluació final 

ordinària: 
09.30 1batA 
10.00 1batB 
10.30 3ESOA 
11.00 3ESOB 
11.30 3ESOC 
12.00 4ESOA 
12.45 4ESOB 

 

Juntes d’avaluació 
09.00 1ESOA 
09.30 1ESOB 
10.00 1ESOC 
10.30 2ESOA 
11.00 2ESOB 
11.30 2ESOC 

Sant Joan 11h Lliurament de notes 
12h CAD 

 
 

29 30    

11h Acabament període 

reclamacions 

 
Darrer dia per a convocar 

juntes d’avaluació 

extraordinària (en cas de 

reclamació) 

 
10h Reunió departaments 

didàctics 

Data límit per al lliurament memòries 

dept. didàctics i coordinacions 

 
10h Claustre 

 

13 Consell escolar 

   

 

 


