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1. Diagnosi inicial 

 

El curs que encetem és el primer del meu mandat com a director.  La situació de partida és la 

descrita en el projecte de direcció, però amb algun esdeveniments sobrevinguts els darrers 

mesos: 

 Els derivats d’un traspàs manifestament millorable per part de l’equip directiu sortint. 

Hem de dir que assumim la gestió d’un centre que no disposa de cap document 

digitalitzat. 

 

 Els derivats de decisions preses per l’equip directiu sortint. Així, se’ns ha donat de baixa 

del Pla Català Esport a l’escola (on vam ingressar el 2005), tot renunciant a les 

subvencions que ens pogués correspondre. Tampoc es va presentar la sol·licitud de 

renovació a la convocatòria de Centres Formadors, per la qual cosa no ho podem ser 

durant el període 2013-2017. Ambdues activitats formaven part del projecte de direcció 

en vigor. 

 

 La manca de notícies pel que fa al compliment dels compromisos econòmics del 

Departament d’Ensenyament dins del Pla de Millora de la Qualitat signat fa 3 anys. A 

hores d’ara no sabem què passarà amb els 19.500€ del curs 2011-2012 pendents de 

cobrament, ni amb els 20.480 que tampoc vam rebre durant el curs 2012-2013. Aquesta 

mateixa quantitat (20.780€) també l’hauríem de rebre durant el curs 2013-2014. L’opció 

més raonable és no comptar amb aquests diners. 

 

Una anàlisi DAFO permet posar de manifest alguns trets de la situació de partida del nostre 

centre aquest curs 2013-2014: 

 

 

Fortaleses 

 

Debilitats 

 Un claustre cohesionat 

 Uns recursos tecnològics acceptables 

 La possibilitat d’adaptar les noves 

NOFC al període que encetem 

 Una elevada proporció d’alumnat amb 

necessitats educatives. 

 Una plantilla infradimensionada. 

 Grups de 1r i 2n  d’ESO plens. 

 Un alumnat amb poca tradició de 

participació. 

 No hi ha documents digitalitzats 

 

Oportunitats 

 

Amenaces 

 Les peticions de plaça a 1r d’ESO 

continuen sent superiors a l’oferta. 

 Una plantilla amb una estabilitat real 

 El grau de compromís de l’Ajuntament 

 La incertesa econòmica 

 La incertesa legislativa 

 No tenim AMPA 

 

Una ullada ràpida ens permet detectat els que creiem que seran els principals punts forts i punts 

febles que haurà de tenir en compte la nostra gestió durant el curs que comença. 
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Els punts forts més destacats són: 

 La il·lusió amb què l’equip directiu enceta la seva nova tasca.  

 Una plantilla continuista amb les úniques novetats generades pels companys i companyes 

que voluntàriament han volgut canviar de centre. 

 

Per contra, les dificultats més grans vindran de la banda de: 

 La inusual proporció d’alumnes amb necessitats educatives diagnosticades per l’EAP que 

acull el nostre centre, que gairebé triplica la mitjana de Catalunya. 

 La dotació d’una plantilla infradimensionada. Les 32.5 places de la nostra plantilla són 

les que ens corresponen d’acord amb la Resolució de 21 de maig de 2013, però aplicant 

al nostre centre un criteri (nivell de complexitat estàndard) que no reflecteix la realitat del 

nostre alumnat. Passar d’un grau de complexitat estàndard a mitjana (hi ha quatre nivells) 

ens permetria guanyar l’equivalent a 1.5 professors, és a dir, 30 hores que podríem 

emprar en allò que consideréssim convenient (reforçar la plantilla i/o compensar amb 

reduccions horàries determinades tasques addicionals desenvolupades pel professorat) 
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2. Objectius i previsió d’actuacions per al curs 2013-2014 

 

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

 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

Execució  

1T 2T 3T 

 

Millorar l’atenció de l’alumnat 

amb més necessitats educatives 

Garantir l’elaboració dels plans individualitzats en un 

termini no superior a 1 mes des que s’acorda la seva 

elaboració 

 

C. Pedagògica 

 

≥ 90% 

 

   

X X 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 

 

X 

 

 

Millorar la comprensió lectora 

Elaboració d’un  Pla de Lectura de Centre (PLEC)  

Director 

 

B, C 

X X X 

Inici d’algunes de les actuacions proposades en el PLEC  X X 

Millorar la competència en 

llengües estrangeres 

Elaboració d’un  Pla d’impuls de les llengües estrangeres   

A 

X X  

Inici d’algunes de les actuacions proposades en el pla  X 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 X 

Millorar la puntualitat i reduir 

l’absentisme de l’alumnat 

Aplicació de les mesures acordades per a millorar la 

puntualitat i reduir l’absentisme de l’alumnat 

Cap d’Estudis % d’alumnat que 

falta al 25% de les 

classes 

X   

 

Millorar l’acció tutorial 

Revisió del pla d’acció tutorial  

 

Coordinadora 

pedagògica 

 X 

 

X 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 

Promoció de diferents vies de comunicació entre les 

famílies i els professorat tot garantint la comunicació via 

e-mail 

  

 

 

 

 

X   

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

publicació de continguts relatius a l’educació dels fills 

Cap d’Estudis X   

Coneixement i difusió del grau de satisfacció de les 

famílies 

Director Mediana o mitja ≥ 7 X X 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 en òrgans col·legiats 

Equip directiu  X 

 

X X 

Seguir els procediments formals en la convocatòria de 

qualsevol òrgan col·legiat 

Responsable de 

l’òrgan 

≥ 90% X 

 

X X 

Utilització de la intraweb per tal de poder  compartir entre 

tots la màxima informació possible  

Cap d’Estudis  X 

 

X 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. 
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Objectiu general 2:  Millorar la cohesió social    

 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

Execució  

1T 2T 3T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar la participació de 

l’alumnat en les activitats 

culturals, esportives i 

extraescolars que organitza el 

centre 

 

Consens amb el conjunt de la comunitat educativa de 

l’elaboració  d’una programació cultural i desenvolupar-la 

Coordinadora 

d’activitats 

 X 

 

X X 

Consens dels horaris de les celebracions perquè 

afavoreixin la participació de l’alumnat 

Director  X 

 

X X 

Impuls de l’avaluació crítica de les activitats incloses en 

la programació a la seva finalització 

 

 

Coordinador 

d’activitats 

 

 X 

 

X X 

Aprofitament de determinades fites (Dia internacional de 

...) per a fomentar la creativitat i la reflexió. 

 

 

 X X 

Utilització de les parets del gimnàs com a expositor per a 

donar a conèixer les creacions de l’alumnat entre el propi 

alumnat i promoure una selecció dels millors per al hall 

del centre. 

    

Edició d’una revista digital del centre Cap d’estudis   X  

Sol·licitar el reingrés en el PCEE i nomenar un 

coordinador del PCEE d’entre el professorat d’EF 

Director  X   

Represa de les competicions esportives durant el temps 

d’esbarjo sota la supervisió del departament d’EF 

Professora 

d’EF 

% d’alumnat  que 

participa en activitats 

d’esbarjo i 

extraescolars 

X X X 

Coordinació entre l’AMPA i l’AEE per a l’elaboració 

d’una oferta d’activitats extraescolars. 

Director    

Realització de reunions almenys trimestrals amb el 

consell de delegats 

Director  X X X 
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Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

Execució  

1T 2T 3T 

Millorar el clima d’aula  i la 

convivència en el centre en 

general 

Posada en marxa un servei de mediació Cap d’Estudis  X X  

Consens amb l’alumnat d’algunes de les normes de 

convivència que formaran part de les NOFC 

 

C. Pedagògica 

 

 

 

X 

 

X 

 

Convertir l’arribada al centre en 

una experiència positiva 

Elaboració d’ un pla d’acollida del professorat, de 

l’alumnat i del PAS 

Director  X   

Aplicació del pla d’acollida 

 

  X X X 

Conèixer el grau de satisfacció 

dels diferents col·lectius de la 

comunitat educativa 

Elaboració d’enquestes entre els diferents estaments de la 

comunitat educativa 

Director  

Mediana o mitja ≥ 7 

   

 

Reduir la despesa econòmica de 

les famílies en material escolar 

Utilització de la web del centre per crear un mercat online 

de compra-venda de material escolar de segona mà 

Cap d’estudis    X 

Promoure la supressió de llibres de text i la substitució per 

apunts elaborats pel professorat 

Coordinador 

pedagògic 

 X X X 

Implementació dels llibres de lectura de la biblioteca en 

diferents llengües 

Director  X X  

 

Millorar l’hàbit de lectura del 

nostre alumnat 

Elaboració i posada en funcionament d’un  Pla de Lectura 

de Centre (PLEC) 

 

 

Director 

 

Increment del % 

d’alumnat dins la 

categoria de Lector 

freqüent 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Promoció de dues hores setmanals de lectura obligatòria 

 

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 
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Objectiu general 3:  Millorar l’intercanvi i l’accés a la informació    

 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

Execució  

1T 2T 3T 

 

Conèixer les necessitats del 

professorat en l’àmbit de les 

TIC 

Promoció d’un debat intern i un intercanvi d’informació 

sobre l’ús actual que fa el professorat del centre de la 
intraweb, el Moodle i el Google Apps en l’àmbit de la 

educació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap d’estudis 

 

 

  

X 

  

 

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 

  X 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 

 

X 

Facilitar l’accés del professorat 

a tota la informació generada 

pels òrgans de coordinació 

Utilització de Google Apps per tal de guardar al núvol 

tota la informació generada pels òrgans col·legiats (actes, 

documents de treball, informes, entrevistes amb les 

famílies, etc.) 

   

X 

 

X 

Utilització de l’elaboració conjunta i contínua de 

documents que restin a disposició online de les persones 

implicades (p.e., opinions dels membres de l’equip docent 

sobre l’alumnat prèvies a les entrevistes) 

   

X 

 

X 

 

Difondre els documents del 

centre 

Publicació a la web del centre de documents com ara els 

objectius i criteris d’avaluació de les diferents matèries, 

les NOFC, etc. I tota la estructura organitzativa del centre 

   

X 

 

X 
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Objectiu general 4:  Millorar l’eficiència de la gestió econòmica    

 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

Execució  

1T 2T 3T 

 

 

Reduir la despesa  en béns i 

serveis 

Revisió dels diferents contractes de manteniment 

 

 

 

 

Secretària 

 

Despesa curs 2014-

2013 < 2013-2012 

X X 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 X X 

Ajustament de la despesa dels departaments 

 

Despesa curs 2014-

2013 < 2013-2012 

X X X 

 

 

Objectiu general 5:  Adequar els documents del centre al Decret d’autonomia    

 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

Execució  

1T 2T 3T 

Elaboració de les normes 

d’organització i funcionament 

del centre 

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

 

 

Director 

 X X X 

Debat en comissions i, si escau,  al claustre X X X 

Aprovació pel consell escolar  i difusió    X 

 

Aprovació del projecte 

lingüístic 

Debat en comissió de l’esborrany elaborat per la 

coordinadora LIC el curs passat 

X X X 

 

Aprovació pel consell escolar  i difusió  

  X 
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3. Plans específics 

 

3.1. Pla de lectura de centre 

La comprensió lectora és fonamental per assolir altres coneixements, de tal manera que l’alumnat 

que tingui dificultats per a entendre allò que llegeix veurà compromès inevitablement el seu èxit 

escolar.  Podem assegurar que la millor manera de garantir la cohesió social (i  l’equitat de la nostra 

societat  a través de la igualtat d’oportunitats del nostre alumnat) passa per aconseguir que els nois i 

les noies dominin les estratègies que els ajudaran a entendre allò que llegeixen.  

El Pla de lectura del nostre pretén l’assoliment de dos objectius fonamentals: 

1. Desenvolupar el gust per la lectura del nostre alumnat. 

2. Millorar la seva comprensió lectora. 

 

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

d’aquest curs és Antonio Tinajas. 

 

Per tal d’aconseguir arribar a mig termini a l’assoliment d’aquells dos grans objectius, el pla de 

lectura contempla tot un conjunt d’objectius específics. 

 

Objectius específics 

1. Participar, com a centre,  en les activitats corresponents al tercer any del Pla d’Impuls de la 

Lectura (PIL). 

2. Mirar de fer partícip la resta del claustre dels coneixements assolits durant aquesta formació 

de manera que siguem capaços de  modificar la nostra estratègia  com a docents per tal de 

facilitar la comprensió lectora del nostre alumnat. 

3. Acordar i posar en pràctica una programació de la matèria d’alternativa a la religió al llarg 

de l’ESO: 

 Que garanteixi un augment del temps de lectura del nostre alumnat en diferents 

llengües.  

 Que contempli aspectes com ara quin tipus d'activitats fem, quin tipus de lectura 

(individual, per parelles, en silenci, en veu alta, etc) utilitzem, quines lectures fa el 

nostre alumnat, en quines llengües, com es reparteixen al llarg de l'ESO, qui 

proporciona els llibres, com fem per tal de prestigiar la matèria (objectius, criteris 

d’avaluació, recuperacions), quina importància li donem al silenci, com potenciem 

les altres competències lingüístiques (escriure, parlar, escoltar),  com fem tot això 

reduint la despesa familiar, etc. 

4. Acordar mecanismes per tal de garantir almenys 2h a la setmana  de lectura a classe al llarg 

de l’ESO. 

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. 

6. Potenciar l’ús de la biblioteca escolar, tant a l’hora del pati com durant les classes. Pel que 

fa a l’ús recreatiu, això passa per decidir  quin tipus de llibres, revistes o còmics comprem 
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en funció d’allò que sabem que els agrada llegir, regular el sistema de préstec, establir 

normes d’ús de la biblioteca, etc. 

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. 

 

Indicadors 

 Els indicadors han de ser capaços de detectar canvis a mig termini. Per exemple: 

1. Evolució dels resultats en comprensió lectora en les proves de competències bàsiques de 4r 

d’ESO. 

2. Nombre de visites a determinats blocs de la web del centre. 

3.  Evolució del percentatge d’alumnat dins la categoria de Lector freqüent.         

 

3.2. Pla d’impuls de les llengües estrangeres 

Cal elaborar un pla per millorar la competència en llengua estrangera del nostre alumnat al llarg del 

període de vigència del projecte de direcció. Tanmateix, l’elaboració del pla i la posada en marxa 

d’algunes de les actuacions proposades  es farà al llarg d’aquest curs 2013-2014.  

La persona responsable d’elaborar el pla i posar en marxa les diferents actuacions al llarg d’aquest 

curs és Elisenda Masgrau 

Objectius 

1. Millorar els resultats educatius en l’àmbit de la llengua estrangera ( l’indicador serà la 

mitjana assolida per l’alumnat en la competència lingüística  en llengua anglesa en les 

proves externes de 4t d’ESO i mitjana assolida per l’alumnat de 2BAT en les PAU de juny). 

2. Conèixer el nivell d’acreditació en llengua anglesa i francesa (però també en català i d’altres 

llengües) del nostre professorat. 

3. Promoure espais extra acadèmics que facin possible la pràctica (especialment la pràctica  

oral) de les llengües estrangeres per part del professorat i de l’alumnat.  

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

totes les àrees no lingüístiques.  

5. 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. 

6. Posar en marxa durant el curs 2013-2014 algunes de les actuacions proposades. 

 

Temporització 

 La graella per a conèixer el nivell d’acreditació en llengua anglesa i francesa (però també en 

català i d’altres llengües) del nostre professorat l’hem de tenir enllestida durant el proper 

mes d’octubre. 

 El pla ha d’estar redactat abans de què acabi el segon trimestre. 
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 Les actuacions proposades per aquest curs s’han de dur a terme almenys durant el tercer  

trimestre (si és possible abans, millor). 

 

3.3. Projecte servei de mediació 

Tot i que la conflictivitat entre l’alumnat del nostre centre es baixa, l’existència d’un servei de 

mediació ens ha d’ajudar a prevenir el conflicte. També pot ser un instrument per a difondre els 

avantatges de la reflexió, l’anàlisi i el diàleg  a l’hora de trobar solucions als problemes que puguin 

sorgir entre el nostre alumnat (discussions, baralles, malentesos, etc.). 

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

Oliver. 

Els objectius 

L’objectiu del projectes és posar en marxa un servei de mediació al llarg d’aquest curs 2013-214. 

L’assoliment d’aquest objectiu general comporta la concreció d’altres de més específics com són: 

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. 

2. Establir el protocol del servei de mediació. 

3. A partir del segon quadrimestre, dur a terme les mediacions sol·licitades per l’alumnat.  

4. Portar un registre dels conflictes atesos. 

5. 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. 

Les actuacions 

La posada en funcionament del servei de mediació passa per dur a terme almenys les següents 

actuacions: 

1. Acord amb la coordinadora pedagògica d’una proposta d’activitats dins del pla d’acció 

tutorial que permetin l’alumnat: 

 conèixer els avantatges de la mediació. 

 Engrescar-los a la participació com a mediadors i mediadores. 

 Fer una selecció de persones mediadores i oferir-les la formació necessària. 

2. Recollida d’idees i de suggeriments del professorat a través de la convocatòria d’una 

comissió de mediació (dimecres a la tarda) amb participació voluntària de les persones del 

claustre. 

3. Coordinació d’una adequada difusió dels servei de mediació mitjançant l’elaboració de 

díptics, concurs per a l’elaboració de cartells (coordinadora d’activitats i serveis), inclusió de 

continguts a la web del centre, etc. 

 

La temporització 

 La previsió és que l’equip de mediació pugui estar constituït abans de finalitzar el segon 

trimestre. 
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 Atendre les sol·licituds de mediació durant el tercer trimestre. 

L’avaluació 

L’avaluació del projecte de posada en marxa d’un servei de mediació que es faci a final de curs a 

través d’una breu memòria tindrà en compte alguns indicadors, com ara: 

1. Aconseguir que almenys 5 alumnes rebin la formació com a persones mediadores. 

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

 

3.4. Pla d’enquestes per al curs 2013-2014 

El pla d’enquestes pretén copsar el grau de satisfacció dels diferents sectors de la comunitat 

educativa sobre el servei que es rep, el clima de centre, les condicions de treball, l’assoliment de les 

expectatives, etc. L’objectiu final és la utilització d’aquesta informació per a enllestir les millores 

que calgui. Alguns dels aspectes sotmesos a valoració, i a seva evolució, poden ser utilitzats com a 

indicadors de cohesió.  

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

Tinajas. 

 

 
Criteri de 

validació 

Objectiu (sobre 

un màxim de 10 

punts) (*) 

Famílies   

Enquesta sobre el gra de satisfacció quant a la utilitat i la 

claredat de la informació donada i la satisfacció general 

amb la reunió informativa amb les famílies de l’alumnat de 

1r d’ESO abans de l’inici de curs 

80% de tots els 

assistents 

 

≥ 7,5 

Enquesta al final del curs sobre el grau de satisfacció de 

diferents aspectes relacionats amb les activitats i serveis 

que ofereix el centre.  

60% de les 

famílies de cada 

nivell educatiu 

 

≥ 7 

Alumnat   

Enquesta sobre el grau de satisfacció de la sessió prèvia a 

l’inici de les classes: l’horari, les explicacions donades per 

l’alumnat i la satisfacció general amb el conjunt de la 

sessió d’acollida de l’alumnat de 1r d’ESO 

80% de tots els 

assistents 

 

≥ 7,5 

Enquesta al final del curs del grau de satisfacció sobre 

diferents aspectes relacionats amb les activitats i serveis 

que ofereix el centre. 

80% de tot 

l’alumnat de cada 

nivell 

 

≥ 7 

Enquesta d’hàbits de lectura a 1r d’ESO (a començament 

de curs) i a 4t d’ESO (a final de curs) 

80% de tot 

l’alumnat de cada 

nivell 

Mantenir o 

incrementar a 4t 

d’ESO el % de 

lectors freqüents 

de 1r d’ESO 

Enquesta sobre l’ús  que fa de les diferents llengües el 

nostre alumnat. 

80% de tot 

l’alumnat de cada 

nivell 
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Criteri de 

validació 

Objectiu (sobre 

un màxim de 10 

punts) (*) 

Professorat   

Enquesta al final del curs sobre el grau de satisfacció 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 

Enquesta sobre el grau de satisfacció 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 

(*) Es tindrà en compte el millor dels següents resultats: mitja i mediana. 

 

3.5. Pla TAC 

Cal elaborar un pla de treball sobre les TAC del centre, que serà lliurat abans de què acabi el mes 

d’octubre. El pla de treball inclourà almenys: 

A. Una diagnosi inicial 

 Fer l’inventari del maquinari del centre amb especificació de les seves característiques i 

localització (això hauria d’estar fet abans d’acabar el mes de setembre). 

 Conèixer l’ús que fa el centre de la tecnologia digital en els diferents àmbits (curricular, 

organitzatiu,  de gestió). 

 Conèixer les necessitats TAC del centre en els diferents àmbits. 

 Identificar els punts forts i punts febles del centre en aquest moment. 

 

B. Els objectius 

A curt termini (curs 2013-2014) i, si és possible, amb una previsió a  mitjà termini (2013-2017), 

tenint en compte: 

 la diagnosi inicial,  

 els objectius  del projecte de direcció amb relació a les TAC i  

 els objectius del projecte relatiu al lloc de treball singular associat al pla estratègic de 

centre.  

Els objectius hauran de posar l’èmfasi: 

 en la introducció de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge, i 

 en la dinamització de la participació  del professorat a través de comissions o grups de 

treball. 

Els objectius proposats hauran de ser congruents amb els recursos disponibles (els actuals i els 

previsibles). 
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C. Les actuacions i la seva temporització. 

D. Els recursos 

E. Els indicadors.  

Un d’aquest indicadors proposats per a avaluar l’assoliment dels objectius serà proporcionat per 

l’enquesta de satisfacció que el professorat tindrà l’oportunitat de contestar al final de curs que 

elaborarà l’equip directiu. 

El responsable d’elaborar el pla de treball serà en Sergi Serrano, coordinador d’informàtica, que 

haurà de ser consensuat en el sí de la comissió TAC en la que hi participen em Manu Arce i la 

Sònia Ruiz.  

En acabar el curs, caldrà lliurar una memòria sobre el desenvolupament del pla. Aquesta memòria 

haurà d’incloure les propostes de millora per al curs vinent. 

 

3.6. Pla català Esport a l’escola 

És necessari revisar el Projecte esportiu de centre i adequar-lo a la realitat del curs 2013-2014.  

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

Puértolas. 

 

Els objectius 

1. Oferir un espai adient per a la pràctica d’activitats fisico-esportives que complementi 

            l’oferta ja existent a Cubelles. 

2. Posar a l’abast de tot el nostre alumnat la possibilitat d’incrementat el seu nivell diari 

            d’activitat física en unes condicions de supervisió i control adients mitjançant les activitats 

            de pati. 

3. Promoure l’organització d’activitats físico-esportives que afavoreixin la participació de 

            l’alumnat sedentari o d’aquell alumnat que se sent exclòs de les activitats que organitzen 

            clubs i associacions. 

 

Les actuacions 

La posada en pràctica del Projecte esportiu de centre passa per dur a terme almenys les següents 

actuacions: 

1. Organització de competicions esportives durant el temps d’esbarjo com a mínim de tres 

modalitats: Futbol sala, bàdminton i ping-pong. Caldrà explorar, a través dels suggeriments 

que faci l’alumnat, possibles activitats de caire no competitiu. 

2. La programació i supervisió d’una oferta d’activitats esportives extraescolars. 

3. La participación en activitats puntuals proposades pel Consell Esportiu del Garraf en horari 

lectiu i no lectiu. 

4.  

La temporització 

 Les competicions esportives durant el temps d’esbarjo comentaran a finals d’octubre. 

 Les activitats esportives extraescolars començaran tan bon punt s’assoleixi el nombre de 

participants mínim fixat per cada activitat. 
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Els indicadors 

L’avaluació del desenvolupament del projecte esportiu que es faci a final de curs a través d’una 

breu memòria tindrà en compte alguns indicadors, com ara: 

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

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

d’esbarjo. 

 

 

4. Organització 

 

4.1. Horari del centre 

De dilluns a divendres, de 8.15 a 14.45, amb un descans de 30 minuts, de 11.15 a 11.45 hores. 

 

4.2. Horari de consergeria 

Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 15.30h. Dimecres de 8 a 18h 

 

4.3. Calendari del curs 2013-2014  

 

Vacances i dies festius 

Dimecres 11 de setembre Diada nacional de Catalunya 

Dijous 31 d’octubre Dia de lliure disposició del centre 

Divendres 13 de setembre Inici de les classes 

Divendres 1 de novembre Dia de Tots sants 

Divendres 6 de desembre Dia de la constitució 

Del dissabte 21 de desembre al dimarts 7 de gener Vacances de Nadal 

Divendres 14 de febrer Dia de lliure disposició del centre 

Dilluns 3 de març Festa local (carnaval) 

Dimarts 4 de març Festa local (carnaval) 

Del dissabte 12 d’abril  al dimarts 21 d’abril Vacances de Pasqua 

Dijous 1 de maig Dia del treball 

Divendres 2 de maig Dia de lliure disposició del centre 

Divendres 20 de juny de 2014 Final de les classes 
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ESO i 1r BAT: avaluacions, butlletins, recuperacions, etc. 

Divendres 5 de desembre Final de la primera avaluació ESO i 1BAT 

Divendres 20 de desembre Lliurament del butlletí de notes 

Divendres 14 de març de 2014 Final de la segona avaluació ESO i 1BAT 

Divendres 11 d’abril Lliurament del butlletí de notes 

Del dilluns 26 de maig al divendres 30 Treball de síntesi 

Divendres 13 de juny Final de la tercera avaluació ESO i 1BAT 

Després de S. Joan Lliurament del butlletí amb les notes finals 

1-3 de setembre de 2014 Exàmens de recuperació 

2n BAT: avaluacions, butlletins, recuperacions, etc. 

Divendres 22 de novembre Final de la primera avaluació 2BAT 

Divendres 20 de desembre Lliurament del butlletí de notes 

Divendres 21 de febrer de 2014 Final de la segona avaluació 2BAT 

Divendres 11 d’abril Lliurament del butlletí de notes 

Divendres 16 de maig Final de la tercera avaluació 2BAT 

Del dilluns 19 de maig al divendres 23 Exàmens de recuperació de 2BAT 

Després de S. Joan Lliurament del butlletí amb les notes finals 

1-3 de setembre de 2014 Exàmens de recuperació 

 

 

4.4. Alumnat i la seva distribució per grups( a 11 /10/2013). 

 

Nivell 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 1BAT 2BAT 

Grups A B C A B C A B A B A B A B 

Nombre d’alumnes 28 27 28 28 27 28 27 27 26 26 33 33 27 25 

Repetidors 1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 6 5 7 2 

 

Alumnat ESO Alumnat Batxillerat Total 

 

272 

 

118 

 

390 



Programació General Anual de l’Institut Cubelles per al curs 2013-2014 

 

18 
 

 

4.5. La plantilla del centre per departaments 

 

Cognoms i nom Departament/ seminari 

ALBADALEJO SEOANE, Maria Isabel Anglès 

MASGRAU PEYA, Elisenda Anglès 

VAELLO MUÑOZ, Mariana Anglès 

GRAU RIBERA, Aurora L. castellana i literatura 

ABAD FRANCES, M.Milagro Biologia i geologia 

GOMEZ VILLALBA, Montserrat Biologia i geologia 

DOMINGUEZ CLAVER, Carme Seminari de ciències socials 

PEREZ MASSANA, Ester Expressió (Dibuix) 

TORMO BORRAS, Marta Seminari de ciències socials (Eco.) 

PUERTOLAS MARIN, Laura Educació física 

TINAJAS RUIZ, Antonio Educació física 

SALOM ALMALEH, Alin Seminari de ciències socials (Filo.) 

NOGALES VALLS, Maria Neus Física i química 

RODRIGUEZ SANCHEZ, M. Luisa Física i química 

FERNANDEZ ROMAN, Montserrat Francès 

BLANCH FALP, Marta Geografia i història 

COSTA ROIG, Silvia Geografia i història 

RUIZ CONESA, Sonia Geografia i història 

GONZALEZ ROVIRA, Xavi L. castellana i literatura 

MILAN GONZALEZ, Maria Carmen L. castellana i literatura 

MILLAN CASCALLO, Manuel L. castellana i literatura 

ALEGRE MATEO, Rosa L. catalana i literatura 

REVERTER NOLLA, Sonia L. catalana i literatura 

VICENTE PLANAS, Mª Magdalena L. catalana i literatura 

ARCE MARIN, Manuel Matemàtiques 
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GARCIA PITARCH, Carmina Matemàtiques 

VIDAL ALVAREZ, Carmen Matemàtiques 

VISEDO GONZALEZ, Noemi Matemàtiques 

GARCIA ACEITUNO, Pilar Expressió (Música) 

OLIVER CASADO, Esther Matemàtiques 

CODINA ESMET, Jaume Seminari de ciències socials (Rel) 

MURCIEGO RUBIO, Carles Tecnologia 

SERRANO HERNANDEZ, Sergi Tecnologia 

 

 

 

4.6. Els equips docents 

 
      

  1ESOA 1ESOB 1ESOC 1ESOR 

TUT Pilar García Laura Puertolas Marta Blanch   

L. CAT Rosa Alegre Magdalena Vicente 

L.CAST María Milan Aurora Grau 

ANG Isabel Albadalejo   

MAT Carmina García Noemi Visedo 

NAT Lalo Abad Lluïsa Rodríguez   

SOC Marta Blanch   

EF Laura Puértolas   

MUS Pilar García   

TECNO Carles Murciego   

ALT/REL Magda Vicente 
Montse Fernández /  

Jaume Codina   

OPT Montse Fernández (Francès)   

OPT Laura puertolas (Iniciació al voleibol)   

OPT Pilar García (Pràctica instrumental)   

OPT Carme Vidal (Reforç matemàtiques)   

OPT Sònia Ruiz (Reforç socials)   
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  2ESOA 2ESOB 2ESOC 2ESOR 

TUT María Millán 
Mariana 

Vaello 
Aurora Grau   

L. CAT Sònia Reverter Ma. Magdalena Vicente 

L.CAST Maria Millán Aurora Grau 

MAT Carme Vidal (1h Noemi Visedo , 1h Manu Arce) Esther Oliver 

ANG Mariana Vaello   

NAT Montse Gómez   

SOC Jaume Codina Sílvia Costa Marta Blanch   

EF Antonio Tinajas   

DIB Ester Pérez   

TECNO Sergi Serrano   

ALT/REL Aurora Grau 
Aurora Grau / 

Jaume Codina 
Aurora Grau 

  

OPT Montse Gómez   

OPT Carmina García   

OPT María Milán   

OPT Montse Fernández   
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  3ESOA 3ESOB 3ESOR 

TUT 
Xavi 

González 

Carles 

Murciego   

L. CAT Sònia Reverter 

L.CAST Xavi González 

MAT Manu Arce 

ANG Elisenda Masgrau   

NAT 
Neus 

Nogales 

Lluïsa 

Rodríguez   

SOC Sònia Ruiz   

EF Laura Puértolas   

MUS Pilar García   

DIB Ester Pérez   

TECNO Carles Murciego   

CIUTADANIA Alín Salom   

ALT/REL 

Aurora 

Grau / 

Jaume 

Codina 

Aurora Grau 

  

OPT Francès: Montse Fernández 

OPT Cultura Clàssica: Carme Domínguez 

OPT Emprenedoria: Marta Tormo 
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  4ESOA 4ESOB 4ESOR 

TUT Elisenda Masgrau Sílvia Costa   

L. CAT Rosa alegre 

L.CAST Xavi González 

ANG Elisenda Masgrau 

MAT Noemi Visedo Carme Vidal Esther Oliver 

SOC sílvia Costa   

EF Antonio Tinajas   

ED. ÈTICOCIVICA Alín Salom   

ALT/RELIGIÓ Aurora Grau 
Aurora Grau (Alt.) 

Jaume Codina 
  

FRANCÈS Montserrat Fernández   

MUS Pilar García   

DIB Ester Pérez   

TECNO Sergi Serrano   

INFORMÀTICA Sergi Serrano   

LLATÍ Carme Domínguez   

FÍSICA-QUÍMICA Neus Nogales   

BIOLOGIA-

GEOLOGIA 
Ma. Milagros Abad 

  

OPT Aurora Grau   
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  1BAT A 1BAT B 

TUTORIA Neus Nogales Alin Salom 

LL.CATALANA Sònia Reverter 

LL.CASTELLANA Manolo Millán 

ANGLÈS Mariana Vaello 

FILOSOFIA Alín Salom 

EDUCACIÓ FÍSICA Laura Puértolas 

CMC Neus Nogales Lluïsa Rodríguez 

BIOLOGIA Ma. Milagros Abad 

DIBUIX TÈCNIC Ester Pérez 

GREC Carme Domínguez 

ECONOMIA  DE L’EMPRESA Carmina García 

RELIGIÓ Jaume Codina 

MÚSICA Pilar García 

QUÍMICA Neus Nogales 

TECNO.IND. Sergi Serrano 

FRANCÈS Montse Fernández 

Hª DEL MÓN CONTEMPORANI Sílvia Costa 

ESTADA EMPRESA Marta Tormo 

CIÈNCIES DE LA TERRA Montse Gómez 

FÍSICA Lluïsa Rodríguez 

LIT. ESPAÑOLA Manolo Millán 

ECONOMIA Carmina García 

MATEMÀTIQUES Manu Arce 

LIT. UNIVERSAL Manolo Millán 

LLATÍ Carme Domínguez 

MAT.APLIC.CCSS Carme Vidal 
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  2BAT A 2BAT B 

TUTORIA Manolo Millan Isabel Albadalejo 

LLENGUA CATALANA Rosa Alegre 

LLENGUA CASTELLANA Manolo Millan 

ANGLÈS Isabel Albaladejo 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA Alín Salom 

HISTÒRIA Sílvia Costa 

BIOLOGIA Ma. Milagros Abad 

DIBUIX TÈCNIC Ester Pérez 

GREC Carme Domínguez 

ECONOMIA  DE L’EMPRESA Marta Tormo 

QUÍMICA Neus Nogales 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL Carles Murciego 

FRANCÈS Montse Fernández 

CIÈNCIES DE LA TERRA Montse Gómez 

FÍSICA Lluïsa Rodríguez 

LITERATURA CATALANA Ma. Magdalena Vicente 

MATEMÀTIQUES Manu Arce 

LLATÍ Carme Domínguez 

MAT.APLIC.CCSS Noemi Visedo 

HISTÒRIA DE L'ART Marta Blanch 

GEOGRAFIA Sònia Ruiz 

PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA Alín Salom 
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4.7. Càrrecs unipersonals i de coordinació 

  

Les dues taules que venen  a continuació recullen la reducció d’hores lectives de les persones del 

claustre com a conseqüència d’exercir càrrecs de coordinació i tutories. A l’hora de confeccionar els 

horaris s’ha mirat d’afavorir al màxim la coordinació (entre el professorat que fa alternativa, entre 

les persones tutores de cada nivell, entre les responsables de les TIC, etc.). Algunes d’aquestes 

hores de la part fixa de l’horari que s’han dedicat a reunions de coordinació s’han compensat amb 

menys guàrdies.  En total, tothom ha de sumar 28h de presència al centre. 

 

Professorat Càrrec de coordinació Hores 

lectives 

Antonio Tinajas Director 

Coordinador 2ESO 

10 

Sònia Ruiz Cap d’estudis 

Coordinadora 3ESO 

12 

Marta Tormo Secretària 

Coordinadora de riscos laborals 

10 

Noemi Visedo Coordinadora pedagògica 

Coordinadora 1BAT-2BAT 

12 

Marta Blanch Coordinadora d’activitats i serveis escolars 

Coordinadora 1ESO 

17 

Elisenda Masgrau Coordinadora PILE 

Coordinadora 4ESO 

18 

Sònia Reverter Coordinadora lingüística 19 

Sergi Serrano Coordinador d’informàtica 19 

Manu Arce Cap dept matemàtiques 18 

Manuel Millan Cap dept llengua castellana 17 

Rosa Alegre Cap dept llengua catalana 19 

Montserrat Fernández Cap dept llengües estrangeres 19 

Pilar García Cap dept expressió 19 

Neus Nogales Cap dept ciències experimentals 19 

Alin Salom Cap dept ciències socials 19 

Carles Murciego Cap seminari tecnologia 20 

Laura Puértolas Cap del departament d’educació física 

Coordinadora del PCEE 

17 

Sílvia Costa Cap de seminari de geografia i història 20 
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4.8.  Tutories de grup 

 

Grup Tutor o tutora Hores lectives 

1ESOA Pilar Garcia   

1ESOB Laura Puertolas  

1ESOC Marta Blanch  

2ESOA Ma. Carmen Milán 18 

2ESOB Mariana Vaello 19 

2ESOC Aurora Grau 20 

3ESOA Xavi González 19 

3ESOB Carles Murciego  

4ESOA Elisenda Masgrau  

4ESOB Sílvia Costa  

1BATA Neus Nogales  

1BATB Alín Salom  

2BATA Manuel Millan  

2BATB Isabel Albadalejo 19 

 

 

4.9.  Calendari de reunions previstes 

 

4.9.1. Setmanals 

 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.15-9.15 Educació 

física 

  Matemàtiques Geografia i Hª 

TUT 2BAT 

9.15-10.15 TUT 1ESO   TUT 1BAT Socials 

TUT 4ESO 

10.15-11.15   Castellà COMISSIÓ  

ACTIVITATS 

COMPLEMENT

. 

COMISSIÓ DE 

CONVIVÈNCIA 
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Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

11.45-12.45 PLA D’IMPULS 

DE LA 

LECTURA 

COMISSIÓ 

ACCIÓ 

TUTORIAL 

Català 

TUT 3ESO 

Anglès  

12.45-13.45 CONSELL DE 

DIRECCIÓ 

 COORDINACIÓ 

EAP 

 COMISSIÓ     

TIC 

13.45-14.45 COORDINACIÓ

PROFESORAT 

ALTERNAT. 

EQUIP 

DIRECTIU 

C. Naturals 

Tecnologia  TUT 2ESO 

 

 

4.9.2. Al llarg del curs 

 

Consell escolar 

Dimecres 3 de juliol de 2013 

Divendres 6 de setembre 

Com a mínim, trimestralment 

 

 

Claustre  

Dilluns 8 de juliol de 2013  

Dijous 12 de setembre 

Com a mínim, trimestralment 

 

 

Equips docents i comissions de treball i d’altres 

 

Tots els dimecres, de 15.30 a 17.30 hores, segons convocatòria (annex 1). L’agenda no inclou les 

diferents comissions de treball que es convocaran al llarg del curs. 
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5. Activitats complementàries i extraescolars. 

 

5.1.  Proposta inicial d’activitats complementàries. 

Aquest apartat inclou les activitats previstes pels diferents departament i per l’equip directiu. Podran 

afegir-se més al llarg del curs. 

: 

Data aprox. Activitat 

30  d’octubre Castanyada. Sortida per la comarca 

Octubre Viatge de 2-3 dies Arles de Tec (possible participació de 2 BAT) 

20 de desembre Nadal 

Gener/Febrer  Jornada a la neu (La Massella o La Molina). 

28 de febrer Participar com a centre a la rua de carnaval de Cubelles (dissabte) i comparses 

(diumenge) 

 Viatge de 1 BAT 

4-5 de juny Camp d’aprenentatge de 1 ESO a St Llorenç de Montgai. Treball de síntesi 

5-7 de maig Camp d’aprenentatge de 2 ESO a Planoles. Treball de síntesi 

28-30 de maig Camp d’aprenentatge de 3 ESO a la Vall de Boí. Treball de síntesi 

16-20 de juny Viatge de 4 ESO (Cantabria, Granada...) 

Juny Sortida a Port Aventura 

Juny Comiat de 4t ESO i 2n BAT 

 

5.2.  Proposta d’activitats esportives extraescolars. 

L'Associació esportiva escolar de l'Institut Cubelles fa la següent proposta d’activitats esportives en 

horari extraescolar (de 16.30h a 17.30h) per al curs 2013-2014: 

 

 Futbol sala per a nois de 1r i 2n d'ESO (categoria infantil). El cost de l’activitat inclou la 

participació en una competició comarcal escolar. 

 Futbol sala per a noies (categoria única; inicialment no hi haurà límit d’edat). No està 

prevista la participació en una competició comarca escolar de caire oficial. 

 Bàdminton per a nois i noies d’ESO. No està prevista la participació en una competició 

comarca escolar de caire oficial. 

 Tennis taula per a nois i noies de l’ESO. No està prevista la participació en una competició 

comarca escolar de caire oficial. 

 

El preu fixat per a cada activitat i la possibilitat de dur-la  a terme està condicionada a la inscripció 

d'almenys 5 persones. El pagament del cost total de l’activitat al llarg del curs es farà en dos 

meitats: a l’octubre i al febrer. Degut a les elevades comissions que cobren les entitats bancàries, és 
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molt probable que finalment optem per recollir els diners en metàl·lic en lloc d’ingressar-los en un 

compte.  

 

D’acord amb els estatuts de l’AEE Institut Cubelles, no és imprescindible ser alumne o alumna de 

l’Institut Cubelles per a poder participar en les activitats que duu a terme l’associació.  

 

La taula que hi ha a continuació recull la previsió pel que fa a les condicions (preu, horari, lloc, 

dies...) de les activitats proposades: 

 

 

Quadre resum de les activitats esportives extraescolars 

proposades per l’AEE per al curs 2013-2014 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Bàdminton / Tennis 

taula 

Horari: 16.30-17.30 

Lloc: Gimnàs institut 

Sessió: 1h 

Preu: 15€/mes cada 

activitat 

Futbol sala nois 

Horari: 16.30-17.30 

Lloc: Pista institut 

Sessió: 1h 

Preu: 25€/mes 

 

 

 

 

Bàdminton / 

Tennis taula 

 

 

 

 

Futbol sala nois 

 

Futbol sala noies 

Horari: 16.30-17.30 

Lloc: Pista institut 

Sessió: 1h 

Preu: 15€/mes 

 

 

 

 

 

 

Futbol sala noies 

 

 

 

 

6. Serveis 

 

6.1.  Cantina 

L'1 d'octubre vam recuperar el servei de cantina, que serà gestionat per Édga Arjona.  La cantina 

estarà oberta des de les 8h del matí fins les 12.15h.  

Des de les 8h fins les 9.30h podran fer ús de la cantina persones alienes al centre, que podran entrar 

a través de la porta que comunica directament amb el carrer Josep Pla. La porta que comunica la 

cantina amb el hall del centre estarà tancada durant aquesta hora i mitja. 

L’empresa que gestiona la cantina ofereix un menú a un preu molt raonable els dimecres. Hi haurà 

un full a la sala de  professorat perquè s'apuntin les persones que vulguin dinar  a la cantina el 

dimecres següent. Encetarem aquest servei el proper 16 d'octubre.  

 

6.2.  Biblioteca 

Estarà oberta cada dia durant el temps d’esbarjo amb un professor de guàrdia. L’alumnat hi podrà 

llegir, fer deures, connectar-se a Internet, etc. Mirarem de comprar revistes i còmics que animin a 

llegir durant aquella estona. 

Caldrà  convocar una comissió de biblioteca per tal de fixar unes normes d’utilització d’aquest 

espai. 
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6.3.  Taquilles 

Les instruccions i les condicions per llogar-ne una estan publicades a la web del centre. Cal fer un 

ingrés de 10€ en el compte 0487-1027-19-2000025401 de la Caixa del Penedès i portar-li el 

resguard a la Marta Blanch, tutora de 1C d’ESO. També és possible el pagament en metàl·lic ateses 

les elevades comissions i dificultat que posen les entitats bancàries a l’hora de fer els ingressos. 

L’alumnat ha de portar els seu cadenat.  

Totes les taquilles hauran d'estar buides i sense cadenat el 30 de juny de 2014. A partir d'aquesta 

data, s’entén que la persona que va llogar la taquilla renuncia al seu contingut i al cadenat. 

 

6.4.  Competicions esportives durant l’esbarjo 

L’activitat esportiva durant el temps d’esbarjo s’emmarca dins del Pla català Esport a l’escola 

(PCEE) i és responsabilitat de la persona que el director nomena com a coordinadora de l’esmentat 

pla PCEE (publicitat, inscripcions, organització de la competició, seguiment dels resultats, 

manteniment del blog dins la web del centre, etc.) i que disposa de guàrdies de pati suficients. 

Seguint el model aplicat durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012, organitzarem competicions com 

a mínim de tres modalitats esportives: Futbol sala, bàdminton i ping-pong. Restem obert als 

suggeriments que faci l’alumnat inclosa la proposta de possibles activitats de caire no competitiu. 

Des de meitat del curs 2010-2011, tota persona que s’apunta a una competició fa el pagament d’1 

euro. El cobrament d’aquest euro es justifica davant de l’alumnat per la necessitat de pagar uns 

premis (2 tiquets de cantina per a cada persona guanyadora en una competició individual o 

col·lectiva. Cada tiquet equival a dues consumicions, uns dos euros en total), de compensar la 

dedicació dels dinamitzadors (també amb tiquets de cantina) i de reposar el material que es fa malbé 

o que es perd (raquetes, pilotes, pitalls, volants, etc.). Aquest diners (tant els ingresats com els 

gastats) formen part de la comptabilitat de l’AEE i es ret comptes anualment davant l’assemblea 

general. 

 

6.5.  Guarda de bicicletes 

Cinc minuts abans que soni el timbre, el conserge obra la porta metàl·lica que hi ha a l’esquerra, 

l’alumnat deixa la bici o el patinet i es torna a tancar la porta, que ja no s’obre fins l’acabament de 

les classes. 

 

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)  En aquest moment, han demanat utilitzar el 

nostre centre: 

 l’Ajuntament de Cubelles.  Faran servir regularment 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 mig. La cessió s’efectuarà en el marc d’un conveni entre 

l’Ajuntament i l’institut. L’horari serà el següent: 
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Activitat Dies de la setmana  Horari 

Preparació accés CFGM 

 

De dilluns a dijous 

La meitat dels divendres 

16h-19h 

16h-18h 

Català per adults   Dimarts i dijous 15h-17h 

 

 

 El Club Voleibol Cubelles. Farà servir fonamentalment el gimnàs per als entrenaments de 

les diferents categories (iniciació, infantil, cadet, juvenil i pares) . La pista poliesportiva 

s’utilitza esporàdicament durant la setmana i els dissabtes amb competició. L’horari serà el 

següent: 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 

17.30-20.00 16.30-20.30 17.30-20.00 16.30-20.30 10.00-14.00 

 

 

 El Club tennis taula Cubelles. Farà servir exclusivament el gimnàs per als entrenaments de les 

diferents categories. L’horari serà el següent: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Diumenge 

17.30-21.30 19.30-21.30  19.30-21.30 20.30-22.30 10.00-14.00 

 

 

8. Gestió econòmica 

 

8.1.  Situació actual 

A hores d’ara el Departament no ens ha dit quins diners tenim a la nostra disposició per l’any en 

curs. La quantitat que ens van assignar el 2012 va ser de 96.807,37€ i portem rebuts 50.397,67€. 

El compte extra pressupostari, que recull les aportacions que fa l’alumnat en concepte de material i 

els diners sobrants que generen les activitats complementàries al llarg dels anys, presenta els 

següent balanç: 

 

Concepte Compte extra pressupostari 

Aportacions fetes per les famílies 6.725,00€ 

Romanent anys anteriors diners sobrants sortides 8.369'38 € 

 

De l’import recaptat en concep te d’aportacions de les famílies (assegurança escolar obligatòria  i 

material) es desprèn que almenys una seixantena del nostre alumnat no fa aquest pagaments anuals, 

la qual cosa suposa un greuge comparatiu respecte d’aquells que si ho fan i una reducció dels 

recursos del centre. Caldrà dur a terme actuacions destinades a corregir aquesta situació que passen 

per: 

 Informar les famílies de la necessitat de contribuir amb aquestes aportacions. 
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 Fer modificacions relatives al servei de reprografia de manera que les famílies percebin la 

necessitat de contribuir a les despeses generals del centre  mitjançant les seves aportacions a 

través de la quota de material. 

 

8.2.  Aportacions del PAC 

Com ja he deixat clar en la diagnosi inicial, no hem cobrat, ni sabem si cobrarem, els següents 

diners previstos en el Pla de Millora de la Qualitat signat fa 3 anys: 

 

Curs Pendent de cobrament 

2011-2012 19.500€ compromesos 

2012-2013 20.780€ previstos 

2013-2014 20.780€ previstos 

 

 

8.3.  Assignació econòmica als departaments 

Proposem que la despesa en fotocòpies no formi part de l’assignació pressupostària de cada departament com 

ha estat el cas els darrers cursos. Continuarà havent un control de les fotocòpies que fa cada professor (ja 

sigui a través de la consergeria, ja sigui a través de la impressora de la sala de professorat), però el cost 

d’aquestes còpies no es descomptarà de l’assignació dels departament. 

Demanem als departaments i seminaris que, durant les reunions prèvies al començament de les classes facin 

constar en acta una previsió de despesa i que facin arribar una còpia a la secretària. Cal recordar que 

qualsevol despesa ha de ser autoritzada prèviament. Seguirem el criteri establert en cursos anteriors de 

limitar aquesta autorització prèvia a les despeses superiors a 100€. 
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Annex 1: Calendari de les reunions de consell escolar, claustre, equips docents, comissions de treball i d’altres. 

Setembre 2013 

2 3 4 5 6 

10h. Rebuda professorat 

nouvingut  
  Reunions amb tutors-es 11h: Claustre 

9 10 11 12 13 

Equips docents batxillerat 
8.30 1BAT 
9.30 2BAT 
 
18h Reunió amb famílies 

1ESO 

10h. Reunions depts. DIADA NACIONAL DE 

CATALUNYA 
Equips docents ESO 
8.30 1ESO 
9.30 2ESO 
10.30 3ESO 
11.30 4ESO 
 
18h. Consell escolar 

Inici del curs 
9-10h. Alumnes des de 2ESO 

fins 2BAT 
10h.  Benvinguda alumnat  

1BAT procedent d’altres 

centres 
11-12.30h. Alumnes de 1ESO 

16 17 18 19 20 

  15.30 Sessió informativa 

recursos TIC centre 
16.30 Reunió PIM 1ESO 

  

23 24 25 26 27 

  15.30 Equips docents 

1ESO/2ESO 
16.30 Equips docents 

3ESO/4ESO 
 
19h. Reunions amb famílies 

 Data límit lliurament de 

programacions 

30     
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Octubre 2013 

30 1 2 3 4 

  15.30h Equip docent 1BAT 
16.30h.Equip docent 2BAT 

 

  

7 8 9 10 11 

  15.30 reunió caps de 

departament 
  

14 15 16 17 18 

  PREAVALUACIONS 
15.30 Equips docents 

1ESO/2ESO 
16.30 Equips docents 

3ESO/4ESO 

  

21 22 23 24 25 

Lliurament esborrany TREC  PREAVALUACIONS 
15.30 1BAT 

  

8 29 30 31 1 

  CASTANYADA 
 

FESTA 
Dia de lliure disposició 

FESTA 
TOTS SANTS 
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Novembre 2013 

4 5 6 7 8 

  15.30 Comissió d’atenció a la 

diversitat 
16.30 Comissió de festes: 

preparació Nadal 

  

11 12 13 14 15 

  15.30h Equips docents de 

1ESO/2ESO 
16.30h. Equips docents 

3ESO/4ESO 

  

18 19 20 21 22 

  15.30 Equip docent 1bat  Acabament 1a. avaluació 2bat 

5 26 27 28 29 

Inici 2a. avaluació 2bat  15.30 Juntes avaluació 2BAT   
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Desembre 2013 

2 3 4 5 6 

   Acabament 1a. avaluació 

ESO/1BAT 
FESTA 
Dia de la Constitució 

9 10 11 12 13 

Inici 2a. avaluació ESO/1BAT Lliurament memòria escrita 

TREC 
15.30 Juntes 1a. avaluació 

ESO/1bat 

15.30 Juntes  1a. avaluació 

ESO/1bat 
  

16 17 18 19 20 

Inici exposicions TREC  15.30 Claustre 
 
18h Consell Escolar 

 Activitats de final  de 

trimestre 
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Gener 2014 

  8 9 10 

  15.30 Comissió d’atenció a la 

diversitat 
  

13 14 15 16 17 

  15.30h Equips docents de 

1ESO/2ESO 
16.30h. Equips docents 

3ESO/4ESO 

  

20 21 22 23 24 

  15.30h Equip docent 1BAT 
16.30h.Equip docent 2BAT 

  

27 28 29 30 31 

  15.30 Comissió d’activitats: 

Carnaval 
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Febrer 2014 

3 4 5 6 7 

  15.30h Equips docents de 

1ESO/2ESO 
16.30h. Equips docents 

3ESO/4ESO 

  

10 11 12 13 14 

  15.30h Equip docent 1BAT 
16.30h.Equip docent 2BAT 

 FESTA 
Dia de lliure disposició 

17 18 19 20 21 

  15.30 Comissió d’atenció a la 

diversitat 
 Acabament 2a. avaluació 2bat 

24 25 26 27 28 

Inici de la 2a. avaluació 2bat  15.30 Juntes avaluació de 2bat  FESTA DE CARNAVAL 
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Març 2014 

3 4 5 6 7 

Festa local Festa local 15.30h Equips docents de 

1ESO/2ESO 
16.30h. Equips docents 

2ESO/3ESO 

  

10 11 12 13 14 

  15.30 Comissió d’atenció a la 

diversitat 
 Acabament 2a. avaluació 

ESO/1BAT 

17 18 19 20 21 

 Juntes avaluació ESO/1BAT Juntes avaluació ESO/1bat   

22 23 24 25 26 

  15.30 Claustre 
 
18 Consell Escolar 
 

  

31     
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Abril 2014 

 1 2 3 4 

  15.30 Comissió d’activitats: 

Sant Jordi / 
Comissió d’atenció a la 

diversitat 

  

7 8 9 10 11 

  15.30h Equips docents de 

1ESO/2ESO 
16.30h. Equips docents 

3ESO/4ESO 

  

14 15 16 17 18 

Vacances Pasqua     

21 22 23 24 25 

  Sant Jordi   

28 29 30 1 2 

  15.30h Equip docent 1BAT 
16.30h.Equip docent 2BAT 
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Maig 2014 

   1 2 

   FESTA 
Dia del Treball 

FESTA 
Dia de lliure disposició 

5 6 7 8 9 

Inici TS 2ESO 
CdA Ripollès 

CdA Ripollès CdA Ripollès 
15.30 Comissió d’atenció a la 

diversitat 

 Tribunals TS 2ESO 

12 13 14 15 16 

  15.30h Equips docents de 

1ESO/2ESO 
16.30h. Equips docents 

3ESO/4ESO 

 Acabament 3a. avaluació 2bat 

19 20 21 22 23 

Recuperacions 2bat Recuperacions 2bat Recuperacions 2bat 
15.30 Equip docent 1bat 

Recuperacions 2bat Recuperacions 2bat 

26 27 28 29 30 

 Juntes avaluació 2bat CdA Vall de Boí 
15.30 Comissió d’activitats: 

final de curs 

CdA Vall de Boí CdA Vall de Boí 
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Juny 2014 

2 3 4 5 6 

 Tribunals TS 3ESO Inici treball de síntesi 1ESO 
CdA Noguera 

CdA Noguera CdA Noguera 
Acabament 3a. avaluació 

4ESO i 1rBat 

9 10 11 12 13 

Setmana de projecte de 

recerca 4ESO 
Setmana de recuperacions 

1bat 

Tribunals TS 1ESO 
 
PAU 

15.30 Comissió d’atenció a la 

diversitat 
PAU 
 

 
 
PAU 

Acabament 3a. avaluació 1-2-

3ESO 
Festa comiat 4ESO i 2BAT 

16 17 18 19 20 

Setmana del viatge de 4ESO 
Setmana del viatge de 1Bat 

    

23 24 25 26 27 

 Sant Joan    

30     
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Annex 2: Previsió d’activitats complementàries. 

 

 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

CATALÀ    

CASTELLÀ    

ANGLÈS 

 Desembre 

Teatre en Anglès 

Lloc: Institut 

Des de 1r ESO a 2n Batx 

 

FRANCÈS    

MATEMÀTIQUES 

 22 o 29/01/2014 

Lloc:UB (Facultat Mates) 

Xerrada-taller: Anàlisi automàtica d’imatges 

mèdiques 

2n Batx 

14/03/2014 

Lloc: Vilanova 

Proves Cangur 

Des de 3r ESO a 2n Batx 

 

CIÈNCIES 

EXPERIMENTALS 

Novembre 

Lloc: UPC Vilanova 

Xerrada Setmana de la Ciència 

1r Batx 

 

Sense data 

Lloc: Cosmocaixa (BCN) 

Tota l’ESO 

 

Sense data 

Lloc: Central nuclear Vandellòs 

1r i 2n batx 

 

Sense data 

Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica  

Terrassa 

1r i 2n ESO 

 

TECNOLOGIA 
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CIÈNCIES 

SOCIALS 

10/10/2013 

Lloc: Vilanova.  

Taula rodona. Dia Mundial de la 

Salut Mental 

Sociologia 2n Batx 

Sense data 

Lloc: Poblat Ibèric de Calafell 

1r ESO 

 

Sense data 

Lloc: BCN / Xerrada UB i visita Barcino. 

2n batx. Clàssiques. 

 

Finals 2n trim 

Lloc: BCN /Eixample i modernisme 

4t ESO 

 

Gener 

Lloc: BCN / Exposició Pissarro (CaixaFòrum) 

Visita Barcelona (obres PAU) 

Alumnes H.Art 

Sense data 

Lloc: Barcelona 

Born, catedral, Sta. Maria del Mar, 

Drassanes 

2n ESO 

 

Sense data 

Lloc: Tarragona / Visita Tarraco i 

representació teatre clàssic. 

Clàssiques 

1r i 2n batx 

 

Sense data 

Lloc: Visita guiada x Barcelona (obres PAU) 

H.Art 2n Batx 

EVP     

MÚSICA    

EDUCACIÓ FÍSICA 

 Sense data 

Sortida a la platja de Cubelles sense professorat 

acompanyant per a dur sessions pràctiques a la 

sorra amb l’alumnat de diferents nivells. 

 

 Sense data 

Visita a les pistes d’atletisme de Vilanova i 

desenvolupament d’una competició. 

 

 24/01/2014  
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TUTORIA 

 

2/09/2013 

Lloc: Cinema Mediterrani 

Cubelles 

Setmana de la Pau del Garraf 

Cinefòrum 

4t ESO 

 

30/10/2013 

Llocs Castanyada: 

- Excursió a peu a Rocacrespa 

(1r i 2n ESO) 

- Excursió a peu a  Puig de Tiula 

(3r ESO) 

- Excursió en bicicleta a 

Comarruga (4t ESO) 

- Excursió a peu a l’Atalaia 

(batxillerat) 

Lloc: La Molina 

Esquiada 

Des de 1r ESO  a 2n Batx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gener/febrer 

Lloc: Arles de Tec.  

Commemoració XX é aniversari Agermanament 

Cubelles – Arles   

2n Batxillerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 a 20/06/2014 

Lloc: Andalusia 

Viatge 4t ESO 

 

16 a 20/06/2014 

Lloc: Port Aventura  

1r a 3r ESO 

1r Batxillerat 

CAMPS 

D’APRENENTATGE 

  7/05/2014 

Lloc: Planoles 

2n ESO 

 

26/05/2014 

Lloc: Barruera 

3r ESO 

 

4/06/2014 

Lloc:Sant Llorenç de Montgai 

1r ESO 

 
 


