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1. Diagnosi inicial 

 

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

completament diferent i molt millor de la que teníem el setembre del 2013 com a conseqüència 

de la molta feina feta, tal com recull la memòria del curs 2013-2014. 

Quant al curs que comença, els punts forts més destacats  no han variat: 

 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 aprofitant les possibilitats de creació de 

llocs estructurals. 

 

Quelcom de semblant passa amb les dues dificultats  més cridaneres:  

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

acull el nostre centre i  

 la dotació d’una plantilla infradimensionada.  De fet, aquest curs ens han reduït, a més, 

0,5 places de professorat amb l’argument de què teníem poc alumnat de batxillerat al 

juliol, tot i que la realitat pel que fa a la matrícula al començament del nou curs no és 

diferent de la que teníem el curs passat. 

 

2. Objectius i previsió d’actuacions per al curs 2014-2015 

Els objectius proposats per al curs 2014-2015  tenen com a referència el projecte de direcció, aquells 

aspectes de la programació del curs anterior pendents d’assoliment i les propostes de millora 

recollides a la memòria. Aquestes propostes van ser les següents: 

1) Acordar mesures tendents a millorar el rendiment de l’alumnat de batxillerat. 

2) Pel que fa al PAT, aprofitar el coneixement acumulat durant aquest curs per a fer una 

selecció de les propostes més interessants, que no s’acumulin en determinats nivell, en 

determinats períodes i en l’horari de determinades matèries. També hem de demanar 

opinió al nostre alumnat de cada nivell i tractar també aquells temes que els interessen. 

3) Delegar en les persones tutores la presa de determinades decisions relacionades amb la 

convivència. 

4) Posar a l’abast de les famílies un blog amb informacions d’orientació acadèmica i 

laboral. 

5) Millorar els recursos TIC i audiovisuals. 

6) Suprimir determinades enquestes. 

7) Millorar els aplicatius de gestió de les amonestacions dotant-los de certs automatismes 

(classificació per grups, enviament automàtic d’e-mails a les famílies, etc.). 

8) Disposar en les nostres NOFC d’uns criteris que donin coherència a les decisions de 

promoció  de curs i d’acreditació de l’etapa. 

9) Aplicar la normativa aprovada pel que fa a l’entrada i sortida del centre i l’ús de mòbils i 

d’altres aparells electrònics. 
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10)  Aprofitar la predisposició del nou conserge per a dur a terme un manteniment diari del 

centre i una gestió eficaç del servei de reprografia. 

11)  Centralitzar el servei de lliurament d’apunts  a consergeria i el seu cobrament a l’alumnat 

que no abona la quota de material (cal transmetre el missatge que surt a compte el 

pagament de la quota de material).
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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 el 

termini exigit per la normativa vigent. 

 

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 

 

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

 

Director 

 

B, C 

 

X 

 

X 

 

X 

Millorar la competència en 

llengües estrangeres 

Nova sol·licitud de participació en el programa Erasmus+   

A 

X X  

Participació en programes e-twinning  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 
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 X X 

Extremar les mesures de control d’assistència i 

d’informació a les famílies al batxillerat 

  X X 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 

 

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 

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 X 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 X 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 

 

X 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 

 

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 

 

Elaboració  d’una programació cultural consensuada amb 

el conjunt de la comunitat escolar, especialment amb el 

professorat 

Coordinadora 

d’activitats 

 X 

 

X X 

Adherir-nos al Projecte Buchenwald i participar en 

algunes de les diferents activitats   programades per 

l’associació Amical Mauthausen  

 X   

Consens dels horaris de les celebracions perquè 

afavoreixin la participació de l’alumnat 

Director  X 

 

X 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 

 

X 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 X X 

Disseny d’una oferta d’activitats extraescolars sota el 

paraigües de l’AEE 

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 

Utilització del servei de mediació Cap d’Estudis  X X 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 mitja ≥ 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 X 

Promoció de la supressió de llibres de text i la substitució 

per apunts elaborats pel professorat 

Coordinador 

pedagògic 

 X X 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 

 

X 

 

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 

 

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 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 

 

X 

Facilitar l’accés del 

professorat a tota la 

informació generada pels 

òrgans de coordinació 

Creació i utilització del domini institutcubelles.cat 

 

  

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

 

Difondre els documents del 

centre 

Publicació a la web del centre del màxim nombre possible 

de documents del centre (com ara els objectius i criteris 

d’avaluació de les diferents matèries, les NOFC, la 

memòria del curs anterior, la PGC, el pla de lectura,  els 

resultats de les enquestes de satisfacció, etc.) i tota la 

estructura organitzativa del centre 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

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 2015-

2014 < 2014-2013 

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 

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

 

Objectiu específic 

 

Actuacions 

 

Responsable 

 

Indicadors 

Execució  

1T 2T 3T 

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 X   

Aprovació pel consell escolar  i difusió   X  

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  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 

 

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.  L’Institut Cubelles ha apostat per garantir la cohesió social i l’equitat afavorint que els nois 

i les noies dominin les estratègies que els ajudaran a entendre allò que llegeixen. En aquest sentit, el 

centre assumeix com a objectiu estratègic impulsar la millora de la comprensió lectora de tot 

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

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

d’aquest curs és Antonio Tinajas. 

 

 

Els objectius  

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

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

2. Millorar la seva comprensió lectora. 

 

Les actuacions 

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

2. Compromís dels 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. 

3. Assoliment d’un acord i posada 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). 

4. Instauració dels 30 minuts de lectura silenciosa diària al llarg de tot el curs a tots els nivells 

d’ESO.  Els llibres susceptibles de ser llegits seran també aquells que els departaments 

considerin de lectura obligatòria i seran oferts pel centre. 

5. Utilització de 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. Potenciació de  l’ús de la biblioteca a l’hora del pati. 

7. Ús de la programació cultural per tal d’afavorir la lectura i l’escriptura: mitjançant 

concursos de relats breus, de curtmetratges,  de fotografia, de còmics, etc. 
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Els 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.  Per a una cohort d’alumnes, evolució del percentatge d’alumnat dins la categoria de Lector 

freqüent  i comparació amb la situació existent a cada nivell d’ESO  a l’octubre de 2013. 

 

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 és Elisenda Masgrau. 

 

Els objectius 

1. Millorar els resultats educatius del nostre alumnat en l’àmbit de la llengua estrangera.  

2. Garantir una oferta suficient de les places de  llengua francesa a l’optativa de 1r d’ESO. 

 

Les actuacions 

1. Actualització del registre amb els nivells d’acreditació en llengua anglesa i francesa (però 

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

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

totes les àrees no lingüístiques.  

3. Participació, 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 +) 

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

 

Els indicadors 

L’indicador serà la mitjana assolida per l’alumnat en la competència lingüística  en llengua anglesa 

en les proves externes de 4t d’ESO. 

 

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 Pilar 

Cebrián. 
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Els objectius 

L’objectiu del projecte és posar en marxa un servei de mediació al llarg d’aquest curs 2014-215. 

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. Aquest grup pot formar-se a partir 

de l’alumnat que participa en l’optativa  Mediació a 3r d’ESO 

2. Establir el protocol del servei de mediació. 

3. A partir de gener, 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, preferentment a partir de l’alumnat que 

participa a l’optativa de 3r d’ESO i complementar la seva la formació. 

2. 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. 

3. Fer una selecció de nois i noies mediadores a partir fonamentalment de l’alumnat que 

participa en l’optativa  Mediació de 3r d’ESO 

 

La temporització 

1. La previsió és que l’equip de mediació pugui estar constituït abans de finalitzar el primer 

trimestre. 

2. Atendre les sol·licituds de mediació a partir del gener. 

 

Recursos 

1. L’aula que hi ha al costat del departament de matemàtiques (o la sala de visites 2 ?) serà 

utilitzada com a espai reservat a les reunions del servei de mediació.  

2. Disposaran d’un ordinador  dins l’aula que hi ha al costat del departament de matemàtiques. 

3. L’equip de mediació disposarà  del material necessari per fer efectiva la divulgació del 

servei (tríptics, cartells, etc.) i podrà utilitzar l’ordinador  que hi ha dins l’aula. 



Programació General Anual de l’Institut Cubelles per al curs 2014-2015 

 

14 
 

L’avaluació 

L’avaluació del projecte de 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 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. Percentatge d’alumnes que declaren a final de curs que coneixen de l’existència d’un servei 

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 

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

expectatives, etc.  La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions al llarg 

d’aquest curs és Antonio Tinajas. 

 

Els objectius 

1. Conèixer el grau de satisfacció dels diferents sectors de la comunitat escolar. 

2. Aconseguir la màxima participació de les famílies. 

3. Utilitzar la informació obtinguda per a enllestir les millores necessàries a través de la 

programació general del proper curs. 

4. Utilitzar algunes de les dades com a indicadors de cohesió i de qualitat dels servei . 

 

Les actuacions 

1. Revisió del contingut dels qüestionaris del curs anterior. 

2. Publicació dels resultats de les enquestes del curs anterior a la web del centre i difusió a 

través de les diferents reunions amb els diferents sectors de la comunitat escolar. 

3. Resposta dels qüestionaris i processament de les dades. D’aquesta tasca s’encarregarà en 

Manu Arce en col·laboració amb l’alumnat de 3r o 4t d’ESO. 

 

La temporització 

1. Segona quinzena de maig, abans de les proves d’avaluació: resposta de l’alumnat i de les 

famílies i processament de les dades. 

2. Segona quinzena de juny: resposta del professorat. 
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Els indicadors 

Les enquestes es passaran  a finals de maig, abans dels resultats de les proves d’avaluació. Els 

criteris de validació i els objectius de satisfacció apareixen a la taula següent. 

 

 

 
Criteri de validació Objectiu (sobre 

un màxim de 10 

punts) (*) 

Famílies   

Enquesta al final del curs sobre el grau de satisfacció 

de diferents aspectes relacionats amb les activitats i 

serveis que ofereix el centre.  

25% de les famílies 

d’ESO 

 

≥ 7 

Alumnat   

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 

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 la mediana. 

 

3.5. Millora dels equipaments informàtics i audiovisuals 

Al llarg d’aquest curs, ens plantegem millorar els equipaments informàtics i audiovisuals. En 

concret: 

 Seguir la recomanació d’instal·lar una distribució lleugera de Linus per a equips vells als 

ordinadors de la biblioteca perquè funcionin amb més rapidesa, recollida a la memòria de  

l’anterior coordinador d’informàtica. 

 Atendre les peticions de millora dels nombre d’ordinadors disponibles a la sala del 

professorat i/o dels departaments. 

 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. 

 Dotar d’un ordinador connectat a Internet i d’un projector les aules de desdoblament. 
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 Adquirir un equip de so mòbil. 

 Planificar la substitució dels equipaments de les aules d’informàtica tenint en compte les 

recomanacions de la secretaria dels SSTT. 

 

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

Arce, coordinador d’informàtica. 

 

3.6. Pla català Esport a l’escola 

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. 

Es proposarà a un professor o professora que s’encarregui, a canvi de la reducció d’una guàrdia, de 

l’organització de les competicions de futbol, ping-pong i bàdminton (i possiblement de bàsquet 3x3 

i de voleibol 3x3) durant el temps d’esbarjo. Això comporta la realització de tasques com ara: 

 Difusió de  les diferents competicions entre l’alumnat i cobrament  de la quota per 

participar. 

 Recerca d’alumnes col·laboradors. 

 Disseny i revisió dels calendaris de les diferents competicions. 

 Col·laboració amb el professorat d’educació física perquè hi hagi una supervisió del 

material utilitzat, de les actes i dels resultats de les competicions. 

 Difusió del resultats a la web del centre i al gimnàs. 

 Lliurament de les gratificacions als guanyadors i a l’alumnat col·laborador. 

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

Antonio Tinajas. 

 

Els objectius 

1. 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. 

2. Promoure l’organització d’activitats físico-esportives extraescolars. 

 

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. Si hi ha una demanda suficient, es 

proposaran competicions en grup reduït (3x3) de bàsquet i de voleibol. 
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2. La programació i supervisió d’una oferta d’activitats esportives extraescolars. 

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

lectiu i no lectiu. 

 

La temporització 

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

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

participants mínim fixat per a fer rendible cada activitat. 

 

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, dimecres, dijous i divendres de 8 a 15h. Dimarts de 8 a 17.30h 

 

4.3. Calendari del curs 2014-2015  

 

Vacances i dies festius 

Dijous 11 de setembre Diada nacional de Catalunya 

Dilluns 15 de setembre Inici de les classes 

Dilluns 13 d’octubre Dia de lliure disposició del centre 

Dilluns 3 de novembre Dia de lliure disposició del centre 

Divendres 8 de desembre Festa de la Immaculada 

Del dimecres 24 de desembre al dimecres 7 de gener Vacances de Nadal 
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Dilluns 16 i dimarts 17 de febrer Festa local (carnaval) 

Del dissabte 28 de març al dilluns 6 d’abril Vacances de Pasqua 

Divendres 1 de maig Festa del treball 

Dilluns 4 de maig Dia de lliure disposició del centre 

Divendres 19 de juny de 2015 Final de les classes 

ESO i 1r BAT: avaluacions, butlletins, recuperacions, etc. 

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

Dimarts 23 de desembre Lliurament del butlletí de notes 1a valuació 

Divendres 13 de març de 2015 Final de la segona avaluació ESO i 1BAT 

Divendres 27 de març Lliurament del butlletí de notes 2a avaluació 

Del dilluns 1 de juny al divendres 5 Treball de síntesi 

Divendres 12 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 2015 Exàmens de recuperació 

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

Divendres 21 de novembre Final de la primera avaluació 2BAT 

Divendres 20 de febrer de 2014 Final de la segona avaluació 2BAT 

Divendres 15 de maig Final de la tercera avaluació 2BAT 

Del dilluns 18 de maig al divendres 22 Exàmens de recuperació de 2BAT 

Dimecres 27 de maig de 2015 Lliurament del butlletí amb les notes finals 

 

 

4.4. Alumnat i la seva distribució per grups ( a 11 /10/2014). 

 

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

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

Nombre d’alumnes 29 29 26 31 30 30 28 29 27 29 27 31 33 22 22 

Alumnat per nivell 84 91 84 56 64 44 
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Curs Alumnat ESO Alumnat Batxillerat Total 

2013-2014 272 118 390 

2014-2015 315 108 423 

 

 

 

4.5. La plantilla del centre per departaments 

Som 36 professores i professors, inclòs el professor de religió. Hi ha dues persones a mitja jornada. 

 

 

Cognoms i nom Departament 

FERNANDEZ ROMAN, Montserrat Llengües estrangeres (francès) 

ALBADALEJO SEOANE, Maria Isabel Llengües estrangeres (anglès) 

MASGRAU PEYA, Elisenda Llengües estrangeres (anglès) 

VAELLO MUÑOZ, Mariana Llengües estrangeres (anglès) 

GRAU RIBERA, Aurora Llengües estrangeres (anglès) 

ABAD FRANCES, M.Milagro Biologia i geologia 

GOMEZ VILLALBA, Montserrat Biologia i geologia 

PEREZ MASSANA, Ester Expressió (dibuix) 

BERRAL BENAVIDES, Juan Luis Expressió (dibuix) 

GARCIA ACEITUNO, Pilar Expressió (Música) 

PUJOLRÀS NOVICH , Margarita Educació física 

TINAJAS RUIZ, Antonio Educació física 

NOGALES VALLS, Maria Neus Física i química 

RODRIGUEZ SANCHEZ, M. Luisa Física i química 

BLANCH FALP, Marta Geografia i història 

COSTA ROIG, Silvia Geografia i història 

RUIZ CONESA, Sonia Geografia i història 

CODINA ESMET, Jaume Geografia i història (religió) 

BOSCH GALTER, Lluís Geografia i història 
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BALLESTÉ GODIA, Santiago Geografia i història (filosofia) 

GONZALEZ ROVIRA, Xavi L. castellana i literatura 

MILAN GONZALEZ, Maria Carmen L. castellana i literatura 

DOMINGUEZ CLAVER, Carme L. castellana i literatura (clàssiques) 

MILLAN CASCALLO, Manuel L. castellana i literatura 

OLIVER CASADO, Esther L. castellana i literatura (atenció a la div) 

VICENTE PLANAS,  Magda L. catalana i literatura 

LLEDÓ FONOLLOSA, Cristina L. catalana i literatura 

GIBERT CAMÍ, Jaume L. catalana i literatura 

GARCÍA PITARCH, Carmina Matemàtiques (economia) 

VIDAL ALVAREZ, Carmen Matemàtiques 

VISEDO GONZALEZ, Noemi Matemàtiques 

TORMO BORRAS, Marta Matemàtiques (economia) 

CEBRIÁN BURRIEL, Pilar Matemàtiques (atenció a la diversitat) 

ARCE MARIN, Manuel Matemàtiques 

MURCIEGO RUBIO, Carles Tecnologia 

SOLER, Isabel Tecnologia 
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4.6. Els equips docents 

 

EQUIP DOCENT 1ESO 

 
1ESOA 1ESOB 1ESOC 1ESOR 

TUT 
PILAR 

CEBRIÁN 

MAGDA 

VICENTE 
CARME VIDAL   

L. CAT 
MAGDA 

VICENTE 

MAGDA 

VICENTE 

MAGDA 

VICENTE 

LLUÍS 

BOSCH 

L.CAST 
XAVI 

GONZÁLEZ 

XAVI 

GONZÁLEZ 

XAVI 

GONZÁLEZ 

ESTHER 

OLIVER 

ANG 
MARIANA 

VAELLO 
AURORA GRAU AURORA GRAU   

MAT 
PILAR 

CEBRIÁN 
CARME VIDAL CARME VIDAL 

PILAR 

CEBRIAN 

NAT 
NEUS 

NOGALES 

LLUÏSA 

RODRÍGUEZ 
LLUÍS BOSCH   

SOC 
MARTA 

BLANCH 

MARTA 

BLANCH 

MARTA 

BLANCH 
  

EF 
MARGARITA 

PUJ. 

MARGARITA 

PUJ. 

MARGARITA 

PUJ. 
  

MUS 
PILAR 

GARCÍA 
PILAR GARCÍA PILAR GARCÍA   

TECNO 
JUAN LUÍS 

BERRAL 
ISABEL SOLER ISABEL SOLER   

ALT/REL 
MARIANA 

VAELLO 

ISABEL 

ALBADALEJO 

AURORA 

GRAU/ JAUME 

CODINA 

  

OPT1ESO MAGDA VICENTE   

OPT1ESO MONTSE FERNÁNDEZ   

OPT1ESO ESTHER OLIVER   

OPT1ESO PILAR GARCÍA   

OPT1ESO MARTA BLANCH   
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EQUIP DOCENT 2ESO 

 
2ESOA 2ESOB 2ESOC 2ESOR 

TUT 
ISABEL 

ALBADEJO 
ESTER PÉREZ 

CARMINA 

GARCÍA 
  

L. CAT NÚRIA LLEDÓ NÚRIA LLEDÓ NÚRIA LLEDÓ 
MAGDA 

VICENTE 

L.CAST MARIA MILÁN MARIA MILÁN MARIA MILAN 
ESTHER 

OLIVER 

MAT 
CARMINA 

GARCÍA 

CARMINA 

GARCÍA 

CARMINA 

GARCÍA 

PILAR 

CEBRIÁN 

ANG 
ISABEL 

ALBADALEJO 

ISABEL 

ALBADALEJO 

ISABEL 

ALBADALEJO 
  

NAT 
MONTSE 

GÓMEZ 

MONTSE 

GÓMEZ 

MONTSE 

GÓMEZ 
  

SOC LLUÍS BOSCH SÍLVIA COSTA 
MARTA 

BLANCH 
  

EF 
ANTONIO 

TINAJAS 

ANTONIO 

TINAJAS 

ANTONIO 

TINAJAS 
  

DIB ESTER PÉREZ ESTER PÉREZ 
JUAN LUIS 

BERRAL 
  

TECNO 
CARLES 

MURCIEGO 

CARLES 

MURCIEGO 

CARLES 

MURCIEGO 
  

ALT/REL 
ISABEL 

ALBALADEJO 

ISABEL 

ALBALADEJO 

ISABEL 

ALBALADEJO / 

JAUME CODINA 

  

OPT2ESO MANOLO MILLAN   

OPT2ESO SONIA RUIZ   

OPT2ESO MONTSE FERNÁNDEZ   

OPT2ESO MARGARITA PUJOLRAS   
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EQUIP DOCENT 3ESO 

 
3ESOA 3ESOB 3ESOC 3ESOR 

TUT MARÍA MILÁN 
MARIANA 

VAELLO 
ISABEL SOLER   

L. CAT 
JAUME 

GIBERT 

JAUME 

GIBERT 

JAUME 

GIBERT 

CRISTINA 

LLEDÓ 

L.CAST MARIA MILAN MARIA MILÁN MARÍA MILÁN 
PILAR 

CEBRIÁN 

MAT CARME VIDAL CARME VIDAL 
NOEMI 

VISEDO 

PILAR 

CEBRIÁN 

ANG 
MARIANA 

VAELLO 

MARIANA 

VAELLO 

MARIANA 

VAELLO 
  

NAT LALO ABAD 
NEUS 

NOGALES 

LLUÏSA 

RODRÍGUEZ 
  

SOC SONIA RUIZ SONIA RUIZ SONIA RUIZ   

EF 
MARGARITA 

PUJ. 

MARGARITA 

PUJ. 

MARGARITA 

PUJ. 
  

MUS PILAR GARCÍA PILAR GARCÍA PILAR GARCÍA   

DIB 
JUAN LUÍS 

BERRAL 

JUAN LUÍS 

BERRAL 

JUAN LUÍS 

BERRAL 
  

TECNO ISABEL SOLER ISABEL SOLER ISABEL SOLER   

CIUTADANIA 
SANTI 

BALLESTÉ 

SANTI 

BALLESTÉ 

SANTI 

BALLESTÉ 
  

ALT/REL MONTSE FDEZ 

MONTSE 

FDEZ/ JAUME 

CODINA 

MONTSE FDEZ   

OPT3ESO 
MONTSE FERNÁNDEZ 

  

OPT3ESO 
CARME DOMÍNGUEZ 

  

OPT3ESO 
MARTA TORMO 

  

OPT3ESO 
PILAR CEBRIÁN 
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EQUIP DOCENT 4ESO 

 
4ESOA 4ESOB 4ESOR 

TUT XAVI GONZÁLEZ MARGARITA PUJ.   

L. CAT JAUME GIBERT JAUME GIBERT CRISTINA LLEDÓ 

L.CAST XAVI GONZÁLEZ XAVI GONZÁLEZ XAVI GONZÁLEZ 

ANG 
ELISENDA 

MASGRAU 

ELISENDA 

MASGRAU 

ELISENDA 

MASGRAU 

MAT NOEMI VISEDO MANU ARCE MANU ARCE 

SOC SÍLVIA COSTA SÍLVIA COSTA   

EF MARGARITA PUJ. MARGARITA PUJ.   

ED. 

ÈTICOCIVICA 
SANTI BALLESTÉ SANTI BALLESTÉ   

ALT/RELIGIÓ 

ELISENDA 

MASGRAU/ JAUME 

CODINA 

ELISENDA 

MASGRAU 
  

FRANCÈS MONTSE FDEZ   

MUS PILAR GARCÍA   

DIB ESTER PÉREZ   

TECNO CARLES MURCIEGO   

INFORMÀTICA ISABEL SOLER   

LLATÍ CARME DOMÍNGUEZ   

FÍSICA-

QUÍMICA 
NEUS NOGALES   

BIOLOGIA-

GEOLOGIA 
LALO ABAD   

REVISTA AURORA GRAU   
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EQUIP DOCENT 1BATXILLERAT 

 
1BATA 1BATB 

TUTORIA LALO ABAD 
LLUÏSA 

RODRÍGUEZ 

ANGLÈS ELISENDA MASGRAU 

BIOLOGIA LALO ABAD 

CMC LALO ABAD 
LLUÏSA 

RODRÍGUEZ 

CTMA MONTSE GÓMEZ 

DIBUIX TÈCNIC ESTER PÉREZ 

ECO CARMINA GARCÍA 

ECO D'EMPRESA CARMINA GARCÍA 

ED.FÍSICA ANTONIO TINAJAS 

ESTADA EMPRESA MARTA TORMO 

FILOSOFIA SANTIAGO BALLESTE 

FÍSICA LLUÏSA RODRÍGUEZ 

FRANCÈS MONTSE FERNÁNDEZ 

GREC CARME DOMÍNGUEZ 

HMÓN SÍLVIA COSTA 

LIT. ESP MANOLO MILLÁN 

LIT. UNIVERSAL MANOLO MILLÁN 

LL.CAST MANOLO MILLAN 

LL.CAT CRISTINA LLEDÓ 

LLATÍ CARME DOMÍNGUEZ 

MAT.APLIC.CCSS NOEMI VISEDO 

MATEMÀTIQUES MANU ARCE 

MÚSICA PILAR GARCÍA 

QUÍMICA NEUS NOGALES 

RELIGIÓ JAUME CODINA 

TECNO.IND. CARLES MURCIEGO 
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EQUIP DOCENT 2BATXILLERAT 

 
2BATA 2BATB 

TUTORIA AURORA GRAU SÍLVIA COSTA 

ANGLÈS AURORA GRAU 

BIOLOGIA LALO ABAD 

CTMA MONTSE GÓMEZ 

DIBUIX TÈCNIC ESTER PÉREZ 

ECO D'EMPRESA MARTA TORMO 

FÍSICA LLUÏSA RODRÍGUEZ 

FRANCÈS MONTSE FERNÁNDEZ 

GEOGRAFIA SÒNIA RUIZ 

GREC CARME DOMÍNGUEZ 

HIST.FILOSOFIA SANTI BALLESTÉ 

HISTÒRIA SÍLVIA COSTA 

HISTÒRIA DE 

L'ART 
MARTA BLANCH 

LIT. CAT MAGDA VICENTE 

LL.CAST MANOLO MILLÁN 

LL.CAT JAUME GIBERT 

LLATÍ CARME DOMÍNGUEZ 

MAT.APLIC.CCSS CARME VIDAL 

MATEMÀTIQUES MANU ARCE 

PSI/SOCIOLOGIA SANTI BALLESTÉ 

QUÍMICA NEUS NOGALES 

TECNO.IND. CARLES MURCIEGO 
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4.7. Càrrecs unipersonals i de coordinació 

  

La següent taula recull el nom i la reducció d’hores lectives de les persones del claustre que 

exerceixen càrrecs unipersonals de coordinació.  

 

 

Professorat Càrrec de coordinació Hores lectives 

Antonio Tinajas Director 10 

Sònia Ruiz Cap d’estudis 15 

Marta Tormo 
Secretària 

Coordinadora de riscos laborals 
10 

Noemi Visedo 
Coordinadora pedagògica 

Coordinadora d’ESO i de BAT 
11 

Marta Blanch Coordinadora d’activitats i serveis escolars 18 

Elisenda Masgrau Coordinadora LIC 18 

Manu Arce 
Coordinador d’informàtica 

Cap del departament de matemàtiques 
16 

Xavier González 
Cap del departament de llengua castellana 

Tutor de 4A ESO 
19 

Jaume Gibert Cap del departament de llengua catalana 19 

Montserrat Fernández Cap del departament de llengües estrangeres 20 

Pilar García Cap del departament d’expressió 19 

Neus Nogales 
Cap del departament de ciències 

experimentals 
20 

Carles Murciego Cap del departament de tecnologia 20 

Margarita Puljolràs 
Cap del departament d’educació física 

Tutora 4B ESO 
19 

Sílvia Costa Cap del departament de geografia i història 21 
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4.8. Tutories de grup 

 

Grup Tutor o tutora 

1ESOA Pilar Cebrián 

1ESOB Magda Vicente 

1ESOC Carmina Vidal 

2ESOA Isabel Albadalejo 

2ESOB Ester Pérez 

2ESOC Carmina García 

3ESOA  María Milán  

3ESOB Mariana Vaello 

3ESOC Isabel Soler 

4ESOA Xavi González 

4ESOB Margarita Pujolràs 

1BATA Lalo Abad 

1BATB Lluïsa Rodríguez 

2BATA Aurora Grau 

2BATB Sílvia Costa 
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4.9. Calendari de reunions previstes 

 

4.9.1. Setmanals 

 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.15-9.15  RD Castella 

RD 

Matemàtiques 

RD Ciències 

socials 

 RD Expressió 

9.15-10.15 Tutores 2BAT 

RD Biologia 

Pla de lectura  Comissió 

d’activitats 

 

10.15-11.15  Tutores 2ESO  Comissió de 

convivència 

Tutores 1BAT 

Tutores 3ESO 

11.45-12.45   Tutores 1ESO RD Geografia 

i història 

RD Ciències 

experimentals 

 

12.45-13.45  RD Llengües 

estrangeres 

RD 

Tecnologia 

 RD Educació 

física 

 

13.45-14.45   RD Català  Tutors 4ESO 
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4.9.2. Al llarg del curs 

 

Consell escolar 

Dimarts, 21 d’octubre de 2014 

Com a mínim, trimestralment 

 

 

Claustre  

Divendres, 5 de setembre de 2014 

Dimarts, 21 d’octubre de 2014 

Com a mínim, trimestralment 

 

 

Equips docents i comissions de treball i d’altres 

 

Tots els dimarts, de 15.30 a 17.30 hores (annex 2). L’agenda no inclou les diferents comissions 

de treball que es puguin anar convocant al llarg del curs. 

 

 

 

 

5. Activitats complementàries i extraescolars. 

 

5.1. Proposta inicial d’activitats complementàries. 

Són les recollides a l’annex 1. Pot  haver-hi més propostes al llarg del curs. 

 

5.2.  Proposta d’activitats esportives extraescolars. 

L’institut Cubelles oferta a través de l’associació esportiva escolar un conjunt d’activitats 

extraescolars per al curs 2014-2015 amb les següents característiques: 

 

 Les sessions són d’1 hora (de 16.30 a 17.30 hores). 

 Dos dies a la setmana (de dilluns a dijous). 

 Hi ha un nombre mínim de participants. Poden participar també exalumnes. 

 El preu total es paga en dues parts que són independents: de l’1 d’octubre al 31 de gener i de 

l’1 de febrer al 30 de maig. 

 

  



Programació General Anual de l’Institut Cubelles per al curs 2014-2015 

 

31 
 

Les activitats que proposades són les següents: 

 

 

Activitat Per a qui? Preu Condicions 

 

Bàdminton  

(dilluns i dimecres) 

 

Tennis taula  

(dilluns i dimecres) 

 

 Hip-hop i batuka  

(dimarts i dijous) 

 

 

Nois i noies de 

totes les edats 

 

 

 

15€ al mes  

(60€ el 

quadrimestre) 

 

Nombre mínim de 

participants: 6 

 

No es participa en una 

competició oficial 

 

Futbol  sala per a noies 

(dimarts i dijous) 

 

Noies de totes les 

edats. 

 

Futbol per a nois       

(dilluns i dimecres) 

 

 

Nois de 1r i 2n 

d’ESO. 

 

 

20€ al mes  

(80€ el 

quadrimestre) 

Nombre mínim de 

participants: 6 

 

Sí que es participa en 

una competició oficial 

els dissabtes. 

 

 

 

6. Serveis 

6.1. Cantina 

En funció de les condicions  de concessió del servei, la cantina està oberta des de les 8h del matí 

fins les 12.30h i pot ser utilitzada per qualsevol persona que accedeixi al centre a fer una gestió.  

 

De les 8 a les 9.30h, la direcció del centre ha acordat que pugui ser utilitzada per qualsevol persona 

aliena al centre, sempre que entrin i surtin per la porta lateral que dóna accés a la cantina.  

 

L’alumnat només pot fer ús de la cantina a partir del senyal d’inici del temps d’esbarjo i fins que 

soni el senyal que indica la seva finalització. L’alumnat de batxillerat en podrà fer ús fora del temps 

d’esbarjo sempre que ho autoritzi un membre de l’equip directiu. 

 

L’alumnat que romangui a la cantina durant el temps d’esbarjo mantindrà net l’espai (les taules, el 

terra) fent ús de les papereres i tindrà un comportament respectuós amb la resta d’usuaris, 

especialment pel que fa al soroll. El personal de la cantina es farà càrrec de l’ordre dins de l’espai. 

Si es produeix alguna incidència especial, seran ells els encarregats d’avisar immediatament al 

professorat de guàrdia o a un membre de l’equip directiu. 

 

Abans de l’inici de les classes, la direcció del centre i la secretària han acordat amb la persona 

responsable de la cantina les característiques del servei per tal de prorrogar un any més la concessió 

(preu dels productes, oferta, minimització de residus, etc.). 
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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, o demanar llibres en préstec.  

 

      6.3.  Taquilles 

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

novetat respecte del curs passat, els 10€ del lloguer se li han de pagar en metàl·lic al conserge del 

centre, Manel, que lliurarà un rebut. 

 

6.4.  Competicions esportives durant l’esbarjo 

Apareixen recollides al punt 3.6. 

 

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) Compensar al centre les despeses de llum 

(50€/mes)  

En aquest moment, han demanat i utilitzen el nostre centre: 

 l’Ajuntament de Cubelles.  Faran servir regularment l’aula d’informàtica i les dues aules de 

batxillerat que hi ha al costat.es 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). La cessió s’efectuarà en el marc 

d’un conveni entre l’Ajuntament i l’institut. L’horari serà 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 
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 El Club Voleibol Cubelles. Farà servir (només durant el primer trimestre) el gimnàs i la pista 

poliesportiva 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 Dijous Dissabte Diumenge 

16.30-22.30 10.00-14.00 18.30-21.00 

 

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

diferents categories. L’horari serà el següent: 

 

Dilluns Dimecres Divendres Diumenge 

17.30-21:30 17.30-21:30 19.00-21:30 09.00-13.00 

 

 

8.  Gestió econòmica 

 

8.1.  Situació actual 

Abans d’acabar el curs 2013-2014 es va demanar a SSTT que ens facilités prestatgeries per a crear 

les 12 biblioteques d’aula que comportava la posada en funcionament dels 30 minuts de lectura 

diària silenciosa.  La resposta va ser que no disposaven de material. Una mica després ens van 

comunicar el lliurament de 3000€ sense especificar per a què. 

Pel que fa a les despeses associades a  la posada en funcionament dels 30 minuts de lectura diària 

silenciosa, s’han atès totes les peticions i s’ha posat a disposicions de les biblioteques d’aula un 

nombre d’exemplars suficients dels llibres de lectura obligatòria perquè no els hagin de comprar les 

famílies. 

Al llarg d’aquest primer trimestre haurem d’enllestir les despeses compromeses en el projecte de 

pressupostos evitant l’arrossegament del romanent. La part més important d’aquestes depeses anirà 

destinada a la millora dels equipaments informàtics. 

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

material) es desprèn que almenys unes vuitanta famílies no han fet aquest pagament, 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 (es va fer el 29 

de setembre). 

 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 
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través de la quota de material. En aquest sentit, intentarem dur a terme al llarg d’aquest curs 

allò que recolliran les NOFC: 

 

8.11.10. La copisteria 

 

1. El professorat lliurarà els originals que hagin de ser fotocopiats amb suficient antelació. 

Les còpies d’exàmens poden ser demanades minuts abans de començar la classe en la que 

s’han de fer servir. 

 

2. El lliurament de material didàctic fotocopiat per part dels departaments es farà 

prioritàriament recopilat en forma d’un o dos dossiers al llarg del curs. El lliurament 

d’aquests dossiers, prèvia confirmació de què s’ha abonat la quota de material o pagament 

de les còpies i l’enquadernació, si fos el cas, es farà a consergeria. 

 

2. Qualsevol membre de la comunitat escolar pot fer ús del servei de copisteria al preu que 

fixi la direcció del centre per a cada curs escolar.  

 

3. El preu de la fotocòpia o de l’enquadernació serà exposat en un lloc ben visible. 

 

8.2. Assignació econòmica als departaments 

La despesa en fotocòpies continuarà sense formar 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:  a)  Previsió d’activitats complementàries a proposta dels departaments didàctics 

. 

DEPARTAMENT CURS LLOC DATA 

Plàstica 2 ESO Tallers d’Art Brut. Cubelles (Centre 

Social) 

14, 15 i 16 

/10/2014 

Socials 1 ESO 

optativa 

(20 alumnes) 

Tallers d’Art Brut. Cubelles (Centre 

Social) 

22/10/2014 

Socials 2n Bat 

H. Art 

Tallers d’Art Brut. Cubelles (Centre 

Social). 

Possible canvi de data 

23/10/2014 

o 30/10/2014 

TUTORIA TOTS Castanyada 

1r i 2n ESO- Poblat ibèric de Cunit 

3r ESO – Puuig de Tiula 

4t – bicicleta fins a Sant Salvador 

4t i batxillerat: cubelles – Sitges. 

Tornada amb tren 

31/10/2014 

CATALÀ 3r ESO 

(30 alumnes 

seleccionats) 

Pica Lletres / Vilanova. Pot haver-hi 

més sortides, apart de la del dia 11, si 

es van superant les eliminatòries 

11/11/2014 

13/11/2014 

TUTORIA  TOTS Esquí a La Molina 22/12/2014 

2n BAT Saló de l’ensenyament 2n trimestre 

CASTELLÀ / 

CLÀSSIQUES 

2n Bat 

/llatí (15 

alumnes) 

Barcelona (visita Barcino i assistència 

a una xerrada a la UB). Tren 

Febrer 

CASTELLÀ / 

CLÀSSIQUES 

1r i 2n Bat 

/llatí (33 

alumnes) 

Tarragona. Visistar patrimoni 

arqueològic de Tarraco i teatre 

(comèdia romana). Tren 

20/04/2015 

TUTORIA 4 ESO Venda roses Sant Jordi. Cubelles 23/04/22015 

CASTELLÀ 3r ESO Vilanova / Teatre: El Lazarillo de 

Tormes (tren) 

28/04/15 

Treball de síntesi CdA Sant Llorenç de Montgai. La Noguera.  6, 7 i 8 de maig 
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1 ESO 

Treball de síntesi CdA 2 ESO Planoles i Ripoll. Treball de Síntesi  18, 19 i 20 de 

maig 

Treball de síntesi CdA 3 ESO Valls d’Àneu. Esterri d’Àneu. Treball 

de síntesi 

1, 2 i 3 de juny 

 

 

 

SOCIALS 

2 ESO Barcelona. Museu Marítim 2n trimestre (?) 

4t d’ESO Visita de l’eixample de Barcelona  2n trimestre 

2n BAT Colònia Güell 2n trimestre 

2 BAT 

H. ART 

Itinerari arquitectura / escultura 

Barcelona 

2n trimestre 

2 BAT 

H. ART 

CaixaFòrum i MNAC Barcelona 3r trimestre 

CASTELLÀ / 

CLÀSSIQUES 

4t ESO 

/llatí (16 

alumnes) 

Tarragona. Participar en les activitats 

de TARRACOVIVA. Tren 

Maig (?) 

 

MATEMÀTIQUES 

1r i 2n ESO Museu de les matemàtiques 2n trimestre 

3r i 4t d’ESO 

BAT 

Concurs de matemàtiques Març 

BAT Taller de matemàtiques Novembre 

FRANCÈS / 

TUTORIA 

1r i 2n Bat Viatge a Arles de Tec. Tema: francès i 

agermanament. Subvenció ajuntament 

(transport) 

Pendent 

ECONOMIA BAT Empresa MRW  

TUTORIA Viatge 4 

ESO 

Cantàbria 15 al 19 de juny 

 

 

EDUCACIÓ 

FÍSICA 

 

4t d’ESO 

Competició d’atletisme a Vilanova 2n trimestre 

Sortida a Sitges (potser a Cubelles) per 

a participar en un torneig de voleibol 

3r trimestre 

 

1r i 3r d’ESO 

Sortida a Vilanova (o potser a 

Cubelles) a fer una activitat de vela i 

de piragüisme 

 

3r trimestre 
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Annex 1:  b) Previsió d’activitats complementàries a proposta de la comissió d’activitats. 

PROPOSTA DE FESTES i DIADES 

FESTA/DIADA DATA ORGANITZACIÓ ACTIVITAT 

 Castanyada  

 

1r timestre 

Divendres 31 

d'octubre 

– Tot el matí 

– Recorreguts a peu per diferents llocs del Garraf (per nivells): 1r i 2n: Boscos de Cunit / 3r: Puig de Tiula / 4t i 

batxillerat: Cubelles-Sitges 

– 4t recorregut en bici fins a Sant Salvador 

– Esmorzar compartit de castanyada. Concurs de pastissos a 1r i 2n ESO (cal concretar premis i preveure 

pressupost) 

 Nadal 2n trimestre 

Dimarts 23 de 

desembre 

 

– Concurs decoració d’aules amb materials reciclats. Els alumnes preparen els elements ornamentals a casa i ho 

pengen la setmana del 15 al 19 de desembre a l’hora de tutoria. 

– Exposicions diverses. Exemples:  bestiari romànic (Socials), receptes de cuina de Nadal (castellà), recerca de 

tradicions populars nadalenques, ...  

– 11:45 - 12:45: Activitats lectura  

– 12:45 - 13:45:  pica – pica  de Nadal i “amic invisible” a l’aula (lliurar notes el 19 de desembre) 

– 13:45 - 14:45: festa al gimnàs: lliurament premis decoració aules (cal concretar premis i preveure pressupost) i 

actuacions diverses dels grups, cal evitar que siguin repetitives i massa llargues (demanem i agraïm al professorat 

la seva participació en l’organització d’aquestes actuacions, aneu pensant ...) 

 Dia internacional 

en commemoració 

2n trimestre – Projecte Buchenwald 
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de les víctimes de 

l’holocaust 

Dimarts 27 de gener – Al matí hi haurà un acte (Cineforum) convocat per l’ajuntament on hi participarà l’alumnat de 4t dels dos instituts. 

– Altres actes a Vilanova i/o BCN (?) 

– Activitats organitzades a classe, també a partir de 4t ESO: exposicions, lectures, treballs, ... 

Sortida a BCN Dijous 5 de febrer Jornada portes obertes UAB 

 Carnaval 2n trimestre 

Divendres 13 de 

febrer 

– 10:45 - 11:15 – avançar una mica el pati, el curs passat vam anar una mica justos de temps 

– 11:15 - 12:15 – Disfresses i fotografies grups 

– 12:15 - 13:30 – Rua x rodalies centre amb  batucada.  Va ser valorada molt positivament per l’alumnat i també per 

la comissió d’activitats. Preveure pressupost 

– 13:30 - 14:45 – Festa de Carnaval i concurs de disfresses (cal concretar premis i preveure pressupost). 

 Sant Jordi 3r Trimestre 

Dijous 23 d’abril 

– Concurs literari, de còmic... Els departament de català i castellà hauran de revisar les bases i les categories que es 

convoquen. 

– Horari a determinar, però possiblement tot el matí 

– Fira de Sant Jordi de Cubelles. Proposta de que l’alumnat visiti les parades de llibres i roses i participi en la lectura 

que es fa a la plaça. L’anada al poble es faria entre les 9:00 i les 12:00 per nivells, alternant amb les altres activitats. 

– Activitats lectura (cal concretar) / intercanvi de llibres i còmics 

– Trobades amb autors  (aquest dia o durant la setmana de Sant Jordi) 

– Tallers  i xerrades (1h) 

– Teatre (activitat d’anglès a confirmar). Dos obres de nivells diferents. Preveure pressupost (subvencionar una 

part) 
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– Cloenda: representació d’una petita obra de teatre (optativa de 2ESO) i d’altres actuacions d’alumnes del centre. 

Lliurament premis Sant Jordi (cal concretar premis i preveure pressupost). (màx. 1’30h) 

 Comiat 4t ESO 3r Trimestre 

Divendres 12 Juny  

– 13:00 - Festa comiat de 4t de l’ESO  

 

 Comiat 2n Batx 3r Trimestre 

Divendres 19 Juny 

– 19:00 – Festa comiat 2n batxillerat (preveure pressupost) 

 

 

CAMPS D’APRENENTATGE 

Nivell Lloc Dates Núm. màx 

alumnes 

Professorat 

acompanyant 

Data reunió 

coordinació 

1r ESO CdA de La Noguera. St Llorenç 

de Montgai 

06-05-2015 a 08-05-2015 50 A determinar pels equips 

docents 

No  

2n ESO CdA del Ripollès. Planoles 18-05-2015 a 20-05-2015 45 No  

3r ESO CdA de les Valls d’Àneu. Esterri 

d’Àneu 

01-06-2015 a  03-06-2015 45 Dilluns 10-11-2014 

 

  



Programació General Anual de l’Institut Cubelles per al curs 2014-2015 

 

40 
 

 

PROPOSTA DE VIATGES 

Nivell Lloc Professorat acompanyant Dates 

 

4t ESO 

  

Cantàbria / Picos de Europa (valorat molt positivament el curs passat) 

 

A determinar pels equips docents 

 

15 a 19 de juny 

 

 

 

PROPOSTA DE SORTIDES D’UN DIA 

Nivell Lloc Dates 

 

Tot l’alumnat 

 

Jornada d’esquí a La Molina  

 

22 de desembre 

 

 

 

Alumnes de 1r, 2n i 3r de 

l’ESO 

Organització d’una jornada lúdica de final curs:  

Canal Olímpic 1r ESO 

Les Deus Aventura 2n ESO 

Port Aventura 3r ESO  

 

Dijous 18 juny 

Dijous 18 juny 

Dimarts 16 juny 

 

Altres acords: 
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– S’hauria d’estudiar el pressupost  per a l’organització d’aquestes festes i diades culturals 

– Activitats pro-viatge de fí de curs: organitzar amb l’alumnat de 4t d’ESO una desfilada de moda amb el suport de l’Associació de Comerciants i l’Ajuntament de 

Cubelles. 

– Participar en les activitats de lectura del dia de Sant Jordi a Cubelles i visitar per nivells la fira del llibre i la rosa que es fa al poble. 

– Port Aventura: activitat poc aprofitada pel gran nombre de persones que hi ha la darrera setmana de curs, tot i així serà difícil fer-ho entendre a l’alumnat. És per això 

que s’ha fet la següent proposta: a Port Aventura hi anirà a partir d’ara 3r d’ESO i  1r i 2n anirà a Canal Olímpic i a les Deus multiaventura. 

– Constituir una comissió per commemorar el 10é aniversari de l’institut, q  va obrir les seves portes el setembre del 2005.  

– Buscar un dimarts del mes de setembre o octubre per fer un dinar de professor. Es proposa fer una paella al pati 

Demanar al director que enviï  al coordinador del Projecte Buchenwald la petició d’adhesió de l’institut. 
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Annex 2: Calendari de les reunions de consell escolar, claustre, equips docents, comissions de treball i d’altres. 

 

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 
Elecció d’optatives de 1-

3ESO 

15.30 Comissions de treball    

https://drive.google.com/file/d/0BxMivdo70sZqX0NVeFVBbXRybjg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/institutcubelles.cat/file/d/0BxMivdo70sZqaDliWVZBbjlHd2s/edit
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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 

d’elecció de representants del 

professorat al consell escolar 

  

16.30 Comissió de festes: 

final del 1r. trimestre / 

Carnestoltes 
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Desembre 2014 

1 2 3 4 5 

Inici període introduir notes 

1a. avaluació 1bat i ESO 
15.30 Junta avaluació 2batA 

16.30 Junta avaluació 2batB 

 

 

  Acabament 1a. avaluació 1bat 

i ESO 

8 9 10 11 12 

Festiu: Immaculada 

Concepció 
Inici de la 2a. avaluació 1bat i 

ESO 

 
15.30 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 

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 

 Darrer dia lectiu del primer 

trimestre 
Inici vacances de Nadal   
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Gener 2014 

   1 2 

     

5 6 7 8 9 

     

12 13 14 15 16 

 Recursos TIC 

 

 

 

 

   

19 20 21 22 23 

 15.30 CAD: seguiment PI    

26 27 28 29 30 

 15.30  equip docent 1BAT 
16.30  equip docent 2BAT 
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Febrer 2014 

 

2 3 4 5 6 

 15.30 equip docent 1ESO 
16.30 equip docent 2ESO 

   

9 10 11 12 13 

 15.30  equip docent 3ESO 
16.30  equip docent 4ESO 

   

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 Recuperacions pendents ESO 
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Març 2014 

2 3 4 5 6 

 

 

   

9 10 11 12 13 

 15.30 Recuperacions  matèries 

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   Darrer dia lectiu abans 

vacances de Setmana Santa 

30 31    
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Abril 2014 

  1 2 3 

     

6 7 8 9 10 

     

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 

 

 

 

27 28 29 30  

 15.30  equip docent 1BAT 
16.30  equip docent 2BAT 
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Maig 2014 

 

    1 

     

4 5 6 7 8 

 15.30 Equip docent 1ESO 
16.30 Equip docent 2ESO 

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 3ESO 
16.30 Equip docent 4ESO 

  Acabament 3a. aval. 2bat 

18 19 20 21 22 

TS 2ESO.  CdA Ripollès TS 2ESO. CdA Ripollès 
15.30 Equip docent 1bat 

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 2014 

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 
 

TR 4ESO TR 4ESO TR 4ESO 

15 16 17 18 19 

Recuperacions extraordinàries 

2bat 
Lliurament memòria escrita 

Treball de recerca 2bat 

Recuperacions extraordinàries 

2bat 
Exposició oral trebal de 

recerca 2bat 
 

Recuperacions extraordinàries 

2bat 
Recuperacions extraordinàries 

2bat 
Recuperacions extraordinàries 

2bat 
Darrer dia curs 2014-15 

22 23 24 25 26 

09.00 Junta final 

extraordinària 2bat 
Juntes avaluació final 

ordinària: 
09.30 1bat A 
10.15 1batB 
10.45 4ESOA 
11.15 4ESOB 
11.45 3ESOA 
12.15 3ESOB 
12.45 3ESOC 
 

Juntes 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 

10h Claustre 
14.00 Acabament periode 

reclamacions 
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29 30    

Darrer dia per a convocar 

juntes d’avaluació 

extraordinària (en cas de 

reclamació) 
Reunió departaments didàctics 

Data límit per al lliurament 

memòries dept. didàctics i 

coordinacions 

   

 

 


